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9ª Festa do Milho começa sábado

Diário Oficial de São Carlos

 ■ SEMANA DE TURISMO

A Prefeitura de São Carlos, por meio do 
Departamento de Fomento ao Turismo, 
promoveu a 2ª Semana Municipal de 
Turismo, que discutiu o envolvimento de 
São Carlos na Copa do Mundo de 2014 e 
o potencial do turismo rural. ► Pág. 2

 ■ PALESTRA PARA EMPREENDER

Com o objetivo de qualificar as micro e 
pequenas empresas de São Carlos e região, 
a Fesc, em parceria com a UNITrabalhador 
e com o Telecentro de Informação e 
Negócios, encerrou o ciclo de palestra sobre 
empreendedorismo. ► Pág. 2

 ■ DIA DA MERENDEIRA

A Prefeitura, em comemoração ao Dia da 
Merendeira, ofereceu às profissionais uma 
programação especial que começou com um 
passeio no Museu da TAM, sorteio de brindes 
e homenagem de alunos com uma exposição 
de trabalhos escolares. ► Pág. 2

 ■ FUTSAL INTERNACIONAL

A Seleção Brasileira Masculina de Futsal 
irá jogar no Ginásio Milton Olaio nos 
dias 9 e 10 de abril. Esta é a 3ª vez que a 
Seleção Brasileira irá atuar em São Carlos. 
O melhor jogador de futsal do mundo, 
Falcão, estará presente. ► Pág. 2

 ■ ÁGUA VERMELHA

A 9ª Festa do Milho de Água Vermelha será neste final de semana, 
dias 9 e 10 de abril. Como nas edições anteriores a festa será 
realizada na avenida Bela Cintra, em frente à Igreja de São Roque. 
Além das delícias produzidas a partir do milho, a população 
poderá assistir a shows musicais com várias duplas sertanejas e 
adquirir peças do artesanato local. ► Pág. 16
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Semana de Turismo destacou Copa do Mundo
A Prefeitura de São Carlos, por meio do Departamento 
de Fomento ao Turismo, promoveu, de 29 de março a 
1º de abril, a 2ª Semana Municipal de Turismo. O evento 
contou com palestras que destacaram a importância da 
qualificação dos agentes envolvidos com turismo. 
Na abertura desse ciclo, que aconteceu no auditório 
do Senac, na quinta-feira, dia 30, a Secretaria de 
Desenvolvimento Sustentável, Ciência e Tecnologia 
apresentou ao público, em sua maioria estudantes 
do curso de Turismo da Unicep, o potencial de 
desenvolvimento de São Carlos. 

Logo após, Marcelo Dias Calado, do Senac, tratou do 
tema “São Carlos de braços abertos para a Copa de 2014, 
capacitação e treinamento: o que precisamos melhorar?”.
São Carlos pleiteia uma das subsedes e, na opinião do 
palestrante, a capacitação das pessoas envolvidas no 
evento, como agentes de turismo e integrantes dos 
segmentos hoteleiro e gastronômico traz benefícios 
durante e após a Copa do Mundo. “O Brasil permanecerá 
por um bom tempo na mídia internacional e isso pode 
reverter em resultados positivos para o turismo da cidade 
e da região”, ressaltou.

As palestras terminaram na quinta-feira, dia 31, com 
Marcos Nunes Borges, funcionário da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento, que falou de agricultura 
familiar no turismo. “São Carlos tem a intenção de 
desenvolver um circuito de turismo rural envolvendo 
as propriedades que trabalham com agricultura 
familiar e têm inúmeras belezas naturais. Essa é uma 
grande oportunidade para que a cidade possa se 
projetar, também, como polo de turismo rural”, disse. 
A Semana Municipal de Turismo foi instituída por meio 
de projeto de lei. 

Fesc realiza palestras 
sobre Empreendedorismo

Dia da Merendeira é 
comemorado com festa

Com o objetivo de qualificar e fortalecer 
as micro e pequenas empresas de São 
Carlos e região, a Fundação Educacional 
São Carlos (Fesc), em parceria com a 
Universidade Aberta do Trabalhador 
(UNITrabalhador) e com o Projeto de 
Informática e Negócios do Telecentro 
de Informação e Negócios, finalizou 
no último mês o 1º ciclo de palestras 
sobre Empreendedorismo.
O ciclo aconteceu nos dias 28, 29 e 30, 
no Campus 1 da Fundação, com o tema 
central “Empreendedorismo”. Ao todo 
participaram das palestras cerca de 120 
pessoas que avaliaram positivamente a 
proposição dos temas e as abordagens 
dos palestrantes.
No primeiro dia, os empreendedores 
participaram da palestra que teve como 

tema “A Importância de Empreender”, 
com a professora Cláudia Maria 
Napolitano Morasco. Já no segundo dia, 
a professora ressaltou aos participantes 
que mais do que ter ideias é importante 
praticá-las, com a palestra “Minha 
empresa: da ideia à pratica”.
No encerramento do 1º ciclo de palestras, o 
professor Cláudio José Raniro, apresentou 
aos alunos as maneiras mais eficazes de se 
criar um plano de negócios, documento 
que especifica um empreendimento que 
se pretende iniciar ou que já está iniciado.
Para o próximo ciclo o tema principal 
será “Administração”. No dia 25 de abril o 
tema abordado será “Administrando com 
Eficácia”. No dia 24 será “Administrando 
Serviços” e no dia 27 o assunto será 
“Planejamento Empresarial”.

A Prefeitura em comemoração ao 
Dia da Merendeira, ofereceu às 
profissionais uma programação 
especial que começou com um passeio 
no Museu TAM, sorteio de brindes 
e homenagem de alunos com uma 
exposição de trabalhos escolares no 
saguão do Paço Municipal. Finalizando 
as comemorações, as merendeiras 
tiveram um café musical com a dupla 
Ronny e Maycon.
A Prefeitura Municipal de São Carlos 
destacou o desenvolvimento de 
políticas públicas voltadas para 
alimentação de qualidade nas escolas 
desenvolvidas pelo governo federal e 
aplicadas no município e do empenho 
em promover um ambiente de trabalho 

favorável para as merendeiras através 
da pintura e reforma de cozinhas de 
25 CEMEI’s, e de outros 29 que serão 
pintadas ainda em 2011, aquisição de 
equipamentos como forno elétrico, 
processador, geladeiras e outros 
utensílios que serão comprados ou 
substituídos até o final do ano. 

Exposição e brindes – As merendeiras 
foram homenageadas através de uma 
exposição de trabalhos feitas pelos 
alunos das diversas escolas municipais 
que ficará aberta à visitação até o dia 4 de 
abril no Paço Municipal. Também foram 
realizados sorteio de brindes e todas as 
merendeiras receberam de presente da 
Prefeitura um protetor de alimentos. 

Seleção Brasileira de Futsal enfrenta o Uruguai
A Seleção Brasileira Masculina de Futsal irá jogar em São 
Carlos nos dias 9 e 10 de abril. Serão dois amistosos con-
tra a Seleção do Uruguai. Será a primeira participação 
da Seleção hexacampeã mundial em solo brasileiro em 
2011. Os jogos acontecem no ginásio Milton Olaio Filho, o 
segundo maior do estado.
Esta é a terceira vez que a Seleção Brasileira de Futsal irá 
atuar em São Carlos. Em 2008, enfrentou a Costa Rica e 
em 2009, o Irã. Em ambos os amistosos saiu vitoriosa. Me-
lhor jogador de futsal do mundo, Falcão concedeu entre-
vista exclusiva sobre os jogos em São Carlos, o Mundial da 
Tailândia e a Olimpíada do Rio 2016:
O que você espera dos dois jogos em São Carlos con-
tra o Uruguai?
Falcão: Estamos a menos de dois anos do Mundial e todos 
os jogos que acontecem já nesse ano serão de muita im-
portância para a definição do grupo para o ano que vem. 
Por isso, há uma grande responsabilidade nestes jogos.
Há diferença no jogo entre uruguaios, argentinos e 
paraguaios, nossos maiores rivais na América do Sul? 
Se o Uruguai fosse um time brasileiro da atual liga na-
cional de futsal, qual seria?
Falcão: A catimba uruguaia é a maior de todas no fut-
sal, diferente da Argentina que é a maior no campo. O 
Uruguai é uma seleção diferenciada, de muita força. 
Nenhuma equipe se assemelha com o jogo do Uruguai 
na liga nacional.
No futebol de campo se fala que apenas a Holanda 
historicamente faz um jogo aberto com o Brasil, enca-
rando de igual para igual. No futsal, as seleções hoje 

ousam mais ao atacar o Brasil do que antigamente? 
Quais são as seleções mais duras na atualidade?
Falcão: A Espanha, Rússia e Portugal são seleções que se 
assemelham ao futsal brasileiro. Agora, os sul-americanos 
ainda se preocupam mais em atacar.
Já existe um jogador ou mais no futsal brasileiro que 
você já pode apontar como um futuro sucessor teu na 
seleção? Não estamos te aposentando, longe disso...
Falcão: É difícil falar sobre isso. Para se criar um ídolo não 
é tão simples. Não há TV, marketing ou mídia que faça um 
ídolo. O cara precisa ter sequência. Há muitos bons joga-
dores em uma nova safra, mas é difícil apontar um.
Você já esteve em São Carlos em duas outras oportuni-
dades com a seleção brasileira, nas vitórias sobre a Cos-
ta Rita e o Irã. Como avalia a estrutura do ginásio Mil-
ton Olaio Filho, principalmente a quadra e a torcida?
Falcão: São Carlos é um lugar onde me acostumei a jo-
gar. Sempre somos bem tratados. Tenho certeza de que 
seremos mais uma vez e vamos brigar por duas vitórias 
bonitas para o público do interior.
No próximo ano teremos a Copa do Mundo na Tailân-
dia. Dos nove mundiais até agora disputados, o Brasil 
somente não esteve numa final uma única vez, ga-
nhou seis e perdeu duas finais. Qual é a tua expectati-
va? Quais são as chances da seleção?
Falcão: Teremos muita dificuldade. A cada mundial que 
passa a dificuldade aumenta. Na Tailândia, não será dife-
rente. O Brasil chega como um dos favoritos entre cinco 
dos sete países.
Por que na tua opinião o futsal não é ainda esporte 

olímpico? Tem esperança que em 2016 ele esteja in-
cluído como modalidade nos jogos? Você tem gás 
pra chegar até lá?
Falcão: Essa minha opinião é frustrante. É um esporte 
que atende a tudo que é necessário, é sucesso nítido 
de público e já é consolidado. Em 2016, estarei com 
39 anos e será muito difícil atuar, mas espero muito 
por isso.
Vai rolar a velha lambretinha ou todo mundo já 
marcou a jogada?
Falcão: Não tem jogada marcada. Habilidade nunca é 
marcada. Não tem sistema que marque. Se tiver que ter 
a lambreta, haverá.

Ingressos para o amistoso Brasil x Uruguai - Os 
ingressos para os dois jogos do Desafio Internacional 
de Futsal entre as seleções de Brasil e Uruguai, que 
acontecem neste final de semana no ginásio municipal 
Milton Olaio Filho, já estão a venda, das 9 às 18h, 
nas bilheterias do próprio ginásio e na Nakal Artigos 
Esportivos, na rua Aquidaban, 1.450.
A organização do Desafio Internacional definiu os 
preços dos ingressos: R$ 20,00 para as cadeiras e 
R$ 10,00 para as arquibancadas sendo, conforme a 
legislação vigente, o meio ingresso vendido a R$ 10,00 
para cadeiras e R$ 5,00 para arquibancadas.
Estão disponíveis para venda cerca de 3 mil ingressos 
para cada dia de jogo, ficando o restante dos ingressos 
para os patrocinadores do evento: Correios,  Banco do 
Brasil  e Topper.
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LEIS

LEI Nº 15.638
DE 6 DE ABRIL DE 2011.

Altera dispositivos da Lei Municipal nº 15.397, de 23 de agosto de 2010, que “Au-
toriza o Poder Executivo a conceder auxílio à Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais, e dá outras providências.”.
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 O art. 1º da Lei Municipal nº 15.397, de 23 de agosto de 2010, passa a vigo-
rar com a seguinte alteração:
“Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder auxílio, no valor de R$ 
170.000,00 (cento e setenta mil reais), à Associação de Pais e Amigos dos Excep-
cionais, objetivando contribuir para a construção do Centro de Atendimento ao 
Autista.”.
Art. 2º Para atender o disposto nesta Lei, fica aberto na Secretaria Municipal de 
Educação, um  crédito adicional  no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), 
para atender à despesa abaixo relacionada:

Órgão
Categoria 
eConômiCa

Fonte de reCurso FunCional ProgramátiCa suPlementação r$

12.02.00 4.4.50.42 001 12.367.0035.2.040 25.000,00

Total 25.000,00

Art. 3º Para atender o crédito de que trata o art. 2º, serão utilizados recursos oriun-
dos 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$

15.01.00 3.3.50.43 001 04.122.0044.2.050 25.000,00

Total 25.000,00

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 6 de abril de 2011.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
JOÃO CARLOS PEDRAZZANI
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se

LEI Nº 15.639
DE 6 DE ABRIL DE 2011.

Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção à Associação de Apoio às Pes-
soas Vivendo com HIV/AIDS de São Carlos - EAPA.
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 o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção, no valor de R$ 
60.000,00 (sessenta mil reais), à Associação de Apoio às Pessoas Vivendo com HIV/
AIDS de São Carlos - EAPA, objetivando contribuir para o fomento das atividades 
do projeto “O Despertar da Responsabilidade Social”, voltado aos indivíduos por-
tadores do vírus HIV, em situação de vulnerabilidade social.
Art. 2º Fica a entidade mencionada no art. 1º obrigada a prestar contas, até o dia 
31 de janeiro do exercício subsequente, dos recursos recebidos no exercício ante-
rior, na forma da legislação em vigor  e de conformidade com as recomendações 
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Art. 3º A liberação dos recursos fica condicionada à celebração de convênio, que 
estabelecerá os direitos e responsabilidades das partes.
Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orça-
mentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 6 de abril de 2011.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
JOÃO CARLOS PEDRAZZANI
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se

LEI Nº 15.640
DE 6 DE ABRIL DE 2011.

Desafeta e autoriza o Poder Executivo a alienar a empresa Casale Equipamentos 
Ltda. área localizada na Rua Rio Tocantins, com a Rua Rio Tietê, no Bairro Jardim 
Jockey Club, e dá outras providências.
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 desafetada, para todos os efeitos de direito, a área de terra descrita no 
parágrafo único deste artigo, passando a integrar o patrimônio público municipal 
disponível.
Parágrafo único. A área mencionada no caput deste artigo, localizada na Rua Rio 
Tocantins, com a Rua Rio Tietê junto ao Lote 19 da Quadra 04 - Bairro Jardim Jo-
ckey Club - São Carlos - SP, tem a seguinte descrição:
“Terreno sem benfeitorias, constituído do lote denominado “ÁREA PÚBLICA”, da 
quadra 04, loteamento denominado “Jardim Jockey Club”, nesta cidade de São 
Carlos, nas confluências das Ruas Rio Tocantins, com Rua Rio Tietê, com as seguin-
tes metragens e confrontações: 6,50m com  frente para a Rua Rio Tocantins; 3,50m 
em ângulo 45º, na confluência da Rua Rio Tocantins com a Rua Rio Tietê; 6,50m 
com frente para a Rua Rio Tietê; 14,10m em curva de concordância aos fundos, 
confrontando com  o Lote 19 de propriedade de Casale Equipamentos Ltda., en-
cerrando uma área de 14,15m².”
Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a alienar a empresa Casale Equipamen-
tos Ltda., proprietária do imóvel lindeiro, a área descrita no parágrafo único do ar-
tigo 1º desta Lei, pelo valor de R$ 1.208,98 (um mil duzentos e oito reais e noventa 
e oito centavos), devidamente atualizado e de conformidade com o que consta do 
processo administrativo protocolado sob nº 34.364/10.
§ 1º O pagamento será efetuado em 5 (cinco) parcelas mensais e consecutivas, 
no valor de R$ 241,80 (duzentos e quarenta e um reais e oitenta centavos), cada, 
corrigidas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE acu-
mulado no período.
§ 2º O valor de que trata o caput deste artigo deverá ser destinado ao Fundo Mu-

nicipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano - FMHDU, conforme disposição 
do inciso XIV do artigo 20 da Lei Municipal nº 13.918, de 10 de novembro de 2006.
Art. 3º Fica o adquirente ou sucessor do imóvel responsável pela regularização 
do título de domínio da área alienada, após a quitação do débito junto aos cofres 
públicos.
Art. 4º Fica dispensada, para execução desta Lei, a licitação pública, na forma pre-
vista pela Emenda Substitutiva nº 01 à Lei Orgânica do Município e demais dispo-
sições legais pertinentes.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 6 de abril de 2011.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
JOÃO CARLOS PEDRAZZANI
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se

LEI Nº 15.641
DE 6 DE ABRIL DE 2011.

Desafeta e autoriza o Poder Executivo a alienar a empresa Casale Equipamentos 
Ltda. área localizada na Rua Rio Tietê, com Rua Rio Paranaíba, no Bairro Jardim 
Jockey Club e dá outras providências.
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 desafetada, para todos os efeitos de direito, a área de terra descrita no 
parágrafo único deste artigo, passando a integrar o patrimônio público municipal 
disponível.
Parágrafo único.  A área mencionada no caput deste artigo, localizada na Rua  Rio 
Tietê, com a Rua Paranaíba junto ao Lote 01 da Quadra 04 - Bairro Jardim Jockey 
Club - São Carlos - SP, tem a seguinte descrição:
“Terreno sem benfeitorias, constituído do lote denominado “ÁREA PÚBLICA”, da 
quadra 04, loteamento denominado “Jardim Jockey Club”, nesta cidade de São 
Carlos, nas confluências das Ruas Rio Tietê, com Rua Rio Paranaíba, com as seguin-
tes metragens e confrontações: 6,50 m com frente para a Rua Rio Tietê; 3,50 m em 
ângulo 45º, na confluência da Rua Rio Tietê com a Rua Rio Paranaíba;  6,50 m com  
frente para a Rua Rio Paranaíba; 14,10 m em curva de concordância aos fundos, 
confrontando com o Lote 01 de propriedade de Casale Equipamentos Ltda.,   en-
cerrando  uma área de 14,15 m².”.
Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a alienar a empresa Casale Equipamen-
tos Ltda., proprietária do imóvel lindeiro, a área descrita no parágrafo único do art. 
1º desta Lei, pelo valor de R$ 1.208,98 (um mil, duzentos e oito reais e noventa e 
oito centavos), devidamente atualizado e de conformidade com o que consta do 
processo administrativo protocolado sob nº 34362/10.
§ 1º O pagamento será efetuado em cinco parcelas mensais e consecutivas, no 
valor de R$ 241,80 (duzentos e quarenta um reais e oitenta centavos) cada, corrigi-
das pelo Índice Nacional de  Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE acumulado 
no período.
§ 2º O valor de que trata o caput deste artigo deverá ser destinado ao Fundo Mu-
nicipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano - FMHDU, conforme disposição 
do inciso XIV do art. 20 da Lei Municipal nº 13.918, de 10 de novembro de 2006.
Art. 3º Fica os adquirente ou sucessor responsável pela regularização do título de 
domínio da área alienada, após a quitação do débito junto aos cofres públicos.
Art. 4º Fica dispensada, para execução desta Lei, a licitação pública, na forma pre-
vista pela Emenda Substitutiva nº 01 à Lei Orgânica do Município e demais dispo-
sições legais pertinentes.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 6 de abril de 2011.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
JOÃO CARLOS PEDRAZZANI
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se

LEI Nº 15.642
DE 6 DE ABRIL DE 2011.

Altera dispositivo da Lei Municipal nº 15.245, de 7 de abril de 2010 que “Autoriza 
o Poder Executivo a conceder subvenção ao Centro de Aprendizagem e Técnicas 
“Emílio Manzano” - CATEM”, e dá outras providências.
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 O artigo 1º da Lei Municipal nº 15.245, de 7 de abril de 2010,   passa a vigo-
rar com a seguinte alteração:
“Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção, no valor de R$ 
206.542,48 (duzentos e seis mil, quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta 
e oito centavos), ao Centro de Aprendizagem e Técnicas “Emílio Manzano” - CA-
TEM, objetivando a execução do Programa Pró-Jovem Adolescente, com recursos 
oriundos do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 6 de abril de 2011.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
JOÃO CARLOS PEDRAZZANI
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se

LEI Nº 15.643
DE 6 DE ABRIL DE 2011.

Altera dispositivo da Lei Municipal nº 15.022, de 21 de agosto de 2009 que “Dispõe 
sobre a organização e atribuições do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiên-
cia-CONDEF, e dá outras providências.”. 
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 O inciso VIII do art. 3º da Lei Municipal nº 15.022, de 21 de agosto de 2009, 
passa a vigorar com a seguinte redação:
“(...)
VIII - 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimen-
to Urbano;
(...).”.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 6 de abril de 2011.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
JOÃO CARLOS PEDRAZZANI
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se

LEI Nº 15.644
DE 6 DE ABRIL DE 2011.

Altera dispositivo da Lei Municipal nº 15.272, de 22 de abril de 2010, que “Auto-
riza o Poder Executivo a conceder subvenção à Associação Miguel Magone”, e dá 
outras providências.
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 O artigo 1º da Lei Municipal nº 15.272, de 22 de abril de 2010, passa a vigo-

rar com a seguinte alteração:
“Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção, no valor de R$ 
962.126,04 (novecentos e sessenta e dois mil, cento e vinte e seis reais e quatro 
centavos), à Associação Miguel Magone, objetivando contribuir para o custeio e 
manutenção do Albergue Infantil Cláudia Picchi Porto, que atende crianças e ado-
lescentes em situação de risco social e pessoal.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 6 de abril de 2011.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
JOÃO CARLOS PEDRAZZANI
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se

LEI Nº 15.645
DE 6 DE ABRIL DE 2011.

Altera dispositivo da Lei Municipal nº 12.879, de 10 de outubro de 2001 que “Ins-
titui em São Carlos o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, e dá outras 
providências.”.
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 O art. 3º da Lei Municipal nº 12.879, de 10 de outubro de 2001, passa a 
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural será constituído por 15 
(quinze) membros titulares e 15 (quinze) membros suplentes, nomeados pelo Pre-
feito Municipal, na seguinte proporção:
a) 05 (cinco) membros titulares e 05 (cinco) membros suplentes representando  o 
Poder Público:
I - 01 (um) representante titular e 01 (um) suplente da Câmara Municipal de São 
Carlos;
II - 01 (um) representante titular e 01 (um) suplente da Secretaria Municipal de 
Agricultura e Abastecimento;
III - 01 (um) representante titular e 01 (um) suplente da Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos;
IV - 01 (um) representante titular e 01 (um) suplente da Coordenadoria de Meio 
Ambiente;
V  -  01 (um) representante titular e 01 (um) suplente da Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária - Embrapa Pecuária Sudeste.
b) 05 (cinco) membros titulares e 05 (cinco) membros suplentes representando a 
sociedade civil organizada:
I   - 01 (um) representante titular e 01 (um) suplente da Cooperativa de Trabalho 
Médico Veterinário - UNIMEV São Carlos;
II  - 01 (um) representante titular e 01 (um) suplente do Sindicato Rural Patronal 
de São Carlos;
III - 01 (um) representante titular e 01 (um) suplente do Sindicato dos Empregados 
Rurais de São Carlos;
IV - 01 (um) representante titular e 01 (um) suplente da Associação dos Engenhei-
ros, Arquitetos e Agrônomos de São Carlos - AEASC;
V - 01 (um) representante titular e 01 (um) suplente do Escritório de Desenvolvi-
mento Rural - EDR;
c) 05 (cinco) membros titulares e 05 (cinco) membros suplentes representando os 
Agricultores Familiares de São Carlos:
I    - 01 (um) representante titular e 01 (um) suplente da Região da Área Rural da 
Aparecida;
II   - 01 (um) representante  titular e 01 (um) suplente da Região da Área Rural da 
Babilônia;
III - 01 (um) representante  titular e 01 (um) suplente da Região da Área Rural da 
Fazenda Pinhal;
IV -  01 (um)   representante    titular e 01 (um) suplente da Região da Área Rural 
de Água Vermelha;
V   - 01 (um)  representante  titular  e 01 (um) suplente da Região da Área Rural de 
Santa Eudóxia.
Parágrafo único.  O mandato dos membros do Conselho Municipal de Desenvolvi-
mento Rural será de 02 (dois) anos, facultada a recondução por 1 (um) ano.”.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 6 de abril de 2011.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
JOÃO CARLOS PEDRAZZANI
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se

LEI Nº 15.646
DE 6 DE ABRIL DE 2011.

Dá a denominação de “Estrada Domingos Zanota” a Estrada Municipal SCA-050.
(Autor: Equimarcilias de Souza Freire - Vereador - PPL)
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 “Estrada Domingos Zanota”, a estrada Municipal SCA-
050 do trecho que se inicia na Estrada Municipal Cônego Washington José Pêra 
até o cruzamento com a Estrada Municipal SCA-452 – antigo ramal ferroviário (via 
de acesso ao Residencial “Deputado José Zavaglia”) com extensão aproximada de 
1.182 metros.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as dispo-
sições em contrário.
São Carlos, 6 de abril de 2011.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
JOÃO CARLOS PEDRAZZANI
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se

DECRETOS

DECRETO Nº 120
DE 6 DE ABRIL DE 2011

Suplementa dotações do orçamento vigente na Coordenadoria de Artes e Cultu-
ra, no valor de R$ 50.000,00.
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 12.969/11, e
CONSIDERANDO que o art. 6º, I, da Lei Municipal nº 15.588, de 27 de dezembro 
de 2010, que dispõe sobre o Orçamento do Município para o exercício financeiro 
de 2011, 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$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais), suplementar às seguintes dotações do orçamento 
vigente:
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Órgão
Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional ProgramátiCa
suPlementação

r$

02.01.00 3.3.90.39 001 13.392.0003.2.002 10.000,00

02.01.00 3.3.90.39 001 13.392.0006.2.002 10.000,00

02.01.00 3.3.90.30 001 13.392.0006.2.002 30.000,00

TOTAL 50.000,00

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 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$

18.01.00 4.4.90.51 001 04.121.0055.1.027 50.000,00

TOTAL 50.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 6 de abril de 2011.
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 123
DE 6 DE ABRIL DE 2011

Permite o uso, a título precário e oneroso, pela empresa W & L Publicidade S/S 
Ltda. do prédio “Centro de Convenções e Exposições Comendador Oscar Ferreira 
– São Carlos Expo Show”, e dá outras providências.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais, em especial a prevista no artigo 98, § 2º, da Emenda Substitutiva 
nº 01 à Lei Orgânica do Município, de 20 de dezembro de 2010, e tendo em vista 
o que consta do processo sob o nº 26.753/08,
DECRETA
Art. 1º Fica permitido o uso, a título precário e oneroso, do prédio do “Centro de 
Convenções e Exposições Comendador Oscar Ferreira – São Carlos Expo Show”, 
localizado na Estrada Chácara das Flores, s/no, na Vila Izabel, pela empresa W & L 
Publicidade S/S Ltda., para realização do “Feirão de Automóveis”, no período de 8 
a 10 de abril de 2011.
Parágrafo único. A empresa, pelo período mencionado no caput deste artigo, pa-
gará à Prefeitura Municipal de São Carlos o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) 
pelo uso do prédio.
Art. 2º A empresa deverá zelar pelas instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, 
promovendo a devolução do prédio, ao final do evento, em perfeito estado de 
conservação, limpeza e segurança.
Art. 3º Além dos encargos previstos no artigo 2º deste Decreto, a empresa se com-
promete a:
I – controlar o acesso do público ao prédio, de acordo com a capacidade definida 
em alvará expedido pelo Corpo de Bombeiros;
II – garantir a segurança dos frequentadores do evento;
III – providenciar a estrutura relativa à realização do evento.
Art. 4º A responsabilidade sobre as vendas e segurança dos veículos será exclusi-
vamente da empresa.
Art. 5º A presente permissão poderá ser revogada a qualquer tempo, a critério da 
Administração.
Art. 6º As demais condições de utilização do prédio serão estabelecidas em termo 
de compromisso a ser celebrado entre as partes.
Art. 7º É vedada a utilização de veículos de sons para a divulgação do evento nos 
termos da Lei Municipal nº 13.768, de 17 de março de 2006, e alterações poste-
riores, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 130, de 12 de março de 2010.
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 6 de abril de 2011.
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 155
DE 5 DE ABRIL DE 2011

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 12.794/11, resolve
DESIGNAR
a servidora ARAYNA DE FÁTIMA PINTO, ocupante do emprego de Auxiliar Adminis-
trativo, para exercer a função gratificada de Supervisor de Unidade, para atuar no 
Centro Tecnológico da Agricultura Familiar, da Secretaria Municipal de Agricultura 
e Abastecimento, a partir de 10 de abril de 2011, com os vencimentos que lhe 
competirem por lei.
São Carlos, 5 de abril de 2011.
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 156
DE 6 DE ABRIL DE 2011

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 24.588/10, resolve
EXONERAR
a  pedido, ANA LAURA BRIZA JUNQUEIRA do cargo em comissão de Assessor de 
Planejamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, a partir de 31 de 
março de 2011, ficando consequentemente revogada a Portaria nº 665, de 26 de 
julho de 2010.
São Carlos, 6 de abril de 2011. 
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 157
DE 6 DE ABRIL DE 2011

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 proto-
colado sob o nº 12.938/11, resolve
NOMEAR

Comissão de Sindicância composta pelos servidores Rafaela Cadeu de Souza, que 
a presidirá, Estevam Luiz Muszkat e Fúlvio Temple de Moraes para apurar os fatos 
relatados no processo administrativo protocolado sob o nº 12.938/11.
São Carlos, 6 de abril de 2011.
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 158
DE 6 DE ABRIL DE 2011

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 
8.569/09, resolve
DESIGNAR 
JACQUELINE DE OLIVEIRA MISSALI, Chefe da Divisão de Atendimento ao Muníci-
pe, para substituir Juliana Rossi Carmona, Diretora do Departamento de Atendi-
mento ao Munícipe, por 180 dias, a partir de 1º de abril de 2011, em virtude de 
licença-maternidade requerida pela titular, com os vencimentos que lhe compe-
tirem por lei.
São Carlos, 6 de abril  de 2011.
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 159
DE 6 DE ABRIL DE 2011

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais, em especial o permissivo dado pelo Decreto nº 37, de 7 de abril de 
2003, e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob 
o nº 463/11, resolve
AUTORIZAR 
a cessão do servidor VANDERLEI SOCORSSO SELVAGIO, ocupante do emprego de 
Serviços Gerais, para prestar serviços junto ao 38º Batalhão da Polícia Militar do 
Estado de São Paulo, a partir de 24 de janeiro de 2011, sem prejuízo de seus ven-
cimentos e demais vantagens, até deliberação em contrário.
São Carlos, 6 de abril de 2011.
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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
COMUNICADO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS em obediência à Lei Federal n.º 9.452, 
de 20/03/1997, COMUNICA a todos os interessados e em especial aos Partidos 
Políticos, aos Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais, que rece-
beu do FUNDO NACIONAL DE DES. EDUCAÇÃO, a importância de R$ 16.704,44 
correspondente ao PNAT (Programa Nacional de Transporte Escolar).
São Carlos, 5 de abril de 2011.
PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Fazenda

RESOLUçãO SME Nº 003/2011
DISPÔE SOBRE A AUTORIZAçãO DE FUNCIONAMENTO DE ESCOLA.

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições e 
Considerando a Lei Municipal de 13.795, de 4 de maio de 2006, que cria o Sistema 
Municipal de Ensino do Município de São Carlos;
Considerando o parecer conclusivo, acostado ao processo administrativo nº 
16334/2007, sobre o pedido de autorização de funcionamento emitido pela co-
missão de Supervisores Escolares designada pela Resolução SME nº 004/2009 de 
15 de junho de 2009,
Resolve:
Artigo 1º - Autorizar o funcionamento da ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL GAR-
DEN KIDS pelo prazo de 2(dois) anos a partir de 05 de abril de 2011.
São Carlos, 05 de abril de 2011
Lourdes de Souza Moraes
Secretária Municipal de Educação

CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS

CONVOCAçãO PARA REALIZAçãO DAS PROVAS OBJETIVAS E REDAçãO
DO PROCESSO SELETIVO Nº. 02 - ESTÁGIO REMUNERADO

A Prefeitura Municipal de São Carlos, através da Secretaria Municipal de Adminis-
tração e Gestão de Pessoal divulga o local, salas e horário da realização das provas 
da 2ª Fase do Processo Seletivo de Estágio Remunerado acima referenciado, para 
estudantes da Universidade Federal de São Carlos, que ocorrerá no dia 10/04/11, 
conforme segue:
Local: Fundação Educacional de São Carlos – FESC, 
Rua São Sebastião, 2828 - Vila Nery
Horário: 8h30.
Os candidatos deverão comparecer ao local com, no mínimo, meia hora de ante-
cedência, munidos de documento de identidade, lápis, caneta e borracha.

sala 12

engenHaria CiVil

nome rg

CAROLINA SHIMOURA NANYA 35.163.308

ELISSON DE JESUS BOMFIM 31.053.238

JULIANA CANDIAN 41.134.566-7

SELMA REGIANE SAYDEL 43.508.893

THEO EDUARDO MOREIRA DE SOUZA 34.287.588

WAGNER LUIS YAMASHIRO 44.094.616

São Carlos, 06 de abril de 2011
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 os candidatos abaixo a comparecerem 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 a contratação.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o candidato 
que não comparecer no prazo estipulado.
NÚMERO DO CONCURSO: 292
FUNÇÃO: ANALISTA DE SISTEMA

nome ClassiFiCação

NILTON CESAR DA SILVA 5

JEREMIHAS SULZBACHER CARUSO 6

São Carlos, 06 de abril de 2011.
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 a candidata abaixo, a comparecer à Rua 
Episcopal, n.º 1575 (piso Major José Inácio) - São Carlos, no dia 12/04/11 às 15h00, 
para contratação em caráter efetivo.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o candidato  
que não comparecer na data estipulada.
NÚMERO DO CONCURSO: 287
FUNÇÃO: PROFESSOR III – ÁREA MATEMÁTICA

nome ClassiFiCação

ANA ELIZA GONCALVES FERREIRA 6

Fica convocada também, a candidata habilitada abaixo descrita, que só será admi-
tida caso haja vagas por motivo de desistência ou não comparecimento de candi-
datos anteriormente convocados.

nome ClassiFiCação

ALEXSANDRA CANDIDA GONCALVES 7

São Carlos, 06 de abril de 2011.
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 a candidata abaixo, a comparecer à Rua 
Episcopal, n.º 1575 (piso Major José Inácio) - São Carlos, no dia 12/04/11 às 15h00, 
para contratação em caráter efetivo.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o candidato  
que não comparecer na data estipulada.
NÚMERO DO CONCURSO: 318
FUNÇÃO: PROFESSOR I

nome ClassiFiCação

ERIKA CRISTINA CORSSO 18

Fica convocada também, a candidata habilitada abaixo descrita, que só será admi-
tida caso haja vagas por motivo de desistência ou não comparecimento de candi-
datos anteriormente convocados.

nome ClassiFiCação

JUSSARA PESSA 19

São Carlos, 06 de abril de 2011.
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 o candidato abaixo discriminado, não 
compareceu para assumir a vaga a ele destinada, ficando, portanto, desclassifi-
cado:
NÚMERO DO CONCURSO: 292
FUNÇÃO: ANALISTA DE SISTEMA

nome ClassiFiCação

DANIEL FRANCISCO DE ASSIS 3

São Carlos, 06 de abril de 2011.
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 os candidatos abaixo discriminados, 
não compareceram para assumir as vagas a eles destinadas, ficando, portanto, 
desclassificados:
CONCURSO PÚBLICO:  287
FUNÇÃO: PROFESSOR III - ÁREA MATEMÁTICA 

nome ClassiFiCação

JORDANA RODRIGUES ELIAS TERCIANO 4

FERNANDO CONSOLO FONTENLA 5

São Carlos, 06 de abril de 2011.
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 as candidatas abaixo discriminadas, 
não compareceram para assumir as vagas a elas destinadas, ficando, portanto, 
desclassificadas:
CONCURSO PÚBLICO: 318
FUNÇÃO: PROFESSOR I

nome ClassiFiCação

RENATA MANTOVANI DE FARIA 16

BIANCA GONCALVES MATTARA 17

São Carlos, 06 de abril de 2011.
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-
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nistração e Gestão de Pessoal faz saber que o candidato abaixo discriminado, não 
compareceu para assumir a vaga a ele destinada, ficando, portanto, desclassifi-
cado:
CONCURSO PÚBLICO: 200
FUNÇÃO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

nome ClassiFiCação

MOISES FERREIRA DA SILVA 386

São Carlos, 06 de abril de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

COMUNICADO
A Prefeitura Municipal de São Carlos através da Secretaria Municipal de Adminis-
tração e Gestão de Pessoal faz saber que o Sr. Ronaldo Cezar Cezaretti, habilitado 
na 4ª posição do Concurso Público nº 292 para o emprego de Analista de Sistema, 
foi convocado e compareceu em 31/03/2011, mas não retornou até a presente 
data para efetivação da contratação, ficando portanto desclassificado.
.São Carlos, 06 de abril de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

ERRATA
 Estamos republicando nesta data o Edital do Concurso Público nº 356 ao 
369, publicado na data de 05/04/11. 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO

A Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal torna público, por 
determinação do Exmo. Prefeito Municipal Prof. Oswaldo B. Duarte Filho, a abertu-
ra de inscrições para os Concursos Públicos para o emprego de Médico nas áreas 
abaixo discriminadas, a serem realizados por meio da “Fundação para o Vestibular 
da Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” - VUNESP.

I – Dos Empregos e Vagas

ConCurso 
PúbliCo nº

emPrego Vagas
Jornada de 
trabalHo 

VenCimento 
+ auxílio 

alimentação *
Pré-requisitos

356 Cirurgião Dentista
cadastro 
reserva
******

15h/
sem**

R$ 1.570,00

Curso Superior completo 
em Odontologia e Registro 
no Conselho Regional de 

Odontologia do Estado de 
São Paulo

357
Enfermeiro – área 
Saúde da Família

cadastro 
reserva
******

40 h/sem* R$ 2.073,00

Curso Superior Completo em 
Enfermagem e Registro no 

Conselho de Enfermagem de 
São Paulo e Especialização em 

Saúde da Família com carga 
horária mínima de 360 horas e 

reconhecida pelo MEC

358 Farmacêutico
cadastro 
reserva
******

40 h/sem* R$ 2.073,00

Curso Superior Completo 
em Farmácia e Registro no 
Conselho de Farmácia de 

São Paulo.

359
Terapeuta 

Ocupacional

cadastro 
reserva

*****
30 h/sem* R$ 2.073,00

Curso Superior Completo em 
Terapia Ocupacional e Registro 

no Conselho de Terapia 
Ocupacional

360
Médico - área 
Cardiologia

1 * e *** R$ 1.570,00

Curso Superior Completo em 
Medicina, Registro no Conselho 

Regional de Medicina do 
Estado de São Paulo (CREMESP). 
Título de Especialista na área ou 

residência médica na área.

361
Médico – área 
Cirurgia Geral

1 * e *** R$ 1.570,00

Curso Superior Completo em 
Medicina, Registro no Conselho 

Regional de Medicina do 
Estado de São Paulo (CREMESP). 
Título de Especialista na área ou 

residência médica na área.

362
Médico - área Clínica 

Médica
1 * e *** R$ 1.570,00

Curso Superior Completo em 
Medicina, Registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 

de São Paulo (CREMESP).

363
Médico – área 

Geneticista
1 * e *** R$ 1.570,00

Curso Superior Completo em 
Medicina, Registro no Conselho 

Regional de Medicina do 
Estado de São Paulo (CREMESP). 
Título de Especialista na área ou 

residência médica na área.

364
Médico - área 
Ginecologia e 

Obstetrícia
1 * e *** R$ 1.570,00

Curso Superior Completo em 
Medicina, Registro no Conselho 

Regional de Medicina do 
Estado de São Paulo (CREMESP). 
Título de Especialista na área ou 

residência médica na área.

365
Médico - área 

Medicina da Família 
e Comunidade

5 40 h/sem*
R$ 6.244,00 + 
gratificação 

****

Curso Superior Completo em 
Medicina, Registro no Conselho 

Regional de Medicina do 
Estado de São Paulo (CREMESP). 
Título de Especialista na área ou 

residência médica na área.

366
Médico - área 
Oftalmologia

1 * e *** R$ 1.570,00

Curso Superior Completo em 
Medicina, Registro no Conselho 

Regional de Medicina do 
Estado de São Paulo (CREMESP) 
Título de Especialista na área ou 

residência médica na área.

367
Médico – área 
Reumatologia

1 * e *** R$ 1.570,00

Curso Superior Completo em 
Medicina, Registro no Conselho 

Regional de Medicina do 
Estado de São Paulo (CREMESP). 
Título de Especialista na área ou 

residência médica na área.

368
Médico - área 

Psiquiatria
5 * e *** R$ 1.570,00

Curso Superior Completo em 
Medicina, Registro no Conselho 

Regional de Medicina do 
Estado de São Paulo (CREMESP) 
Título de Especialista na área ou 

residência médica na área.

369

Médico - área 
Urgência Pré-

Hospitalar Fixo e 
Móvel

20

plantão 
12 horas 
semanais 

*****

R$ 2.288,00

Curso Superior Completo em 
Medicina, Registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 

de São Paulo (CREMESP).

* Auxilio alimentação previsto na Lei 13130/03 incorporado ao vencimento pa-
drão por força da Lei 13771/06. A remuneração será composta pelo vencimento 
mais auxílio alimentação, prêmio assiduidade, insalubridade mediante análise do 
SESMET R$ 109,00 e Prêmio SUS R$ 350,00. 
** Os contratos de trabalho para o emprego de Cirurgião Dentista poderão ser 
firmados, a critério da Administração, por 15, 30, 40 horas semanais ou plantão 
de 12 horas semanais, com os salários proporcionalizados, tendo por base o ven-
cimento padrão .

***A jornada de trabalho é de 15 horas semanais e, exclusivamente, nas Unidades 
Básicas de Saúde o contrato é de 12 consultas diárias.
**** Para o emprego de Médico - área Medicina de Família e Comunidade a remu-
neração será composta pelo vencimento + auxílio alimentação, Gratificação PSF 
(R$ 2.527,50), prêmio assiduidade (R$ 374,64), insalubridade mediante análise do 
SESMET (R$ 109,00) e Prêmio SUS (R$ 350,00), totalizando R$ 9.605,14.
***** A jornada de 12 (doze) horas semanais para o emprego de Médico – área de 
Urgência, refere-se à atuação como plantonista nas Unidades de Pré-Hospitalar 
Fixo e/ou Móvel.
****** Tendo em vista que se encontra em validade concursos regidos pelos edi-
tais nº 205, 206, 207 e 208, a convocação de candidatos habilitados nestes editais 
para os empregos de Cirurgião Dentista, Enfermeiro – área Saúde da Família, Far-
macêutico e Terapeuta Ocupacional fica condicionada ao esgotamento do cadas-
tro formado pelos candidatos aprovados e não convocados nos editais menciona-
dos ou ao término da validade dos referidos concursos.

I.1. Das Atribuições Gerais do Emprego 

Cirurgião-Dentista: Integrar-se com equipe de saúde da Unidade para qual for 
designado; participar do planejamento, organização, execução, acompanhamen-
to e avaliação dos programas (ações) de saúde priorizados para a área de abran-
gência da Unidade de Saúde, região e município. Diagnosticar e tratar afecções 
da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos clínicos ou cirúrgicos 
para promover e recuperar a saúde bucal em geral. Executar a consulta clínica 
odontológica conforme as atividades descritas no programa de saúde bucal da 
Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos. Orientar a clientela da unidade de 
saúde, individualmente e/ou nos grupos da comunidade nos assuntos relaciona-
dos à saúde bucal por meio de ações de promoção e prevenção em odontologia 
preventiva. Acolher os estudantes em estágios nas Unidades de Saúde, partici-
pando de sua formação. Desenvolver e executar ações de cuidado observando 
a respectiva regulamentação profissional, as normas de segurança e higiene no 
trabalho, bem como as Rotinas e Protocolos estabelecidas pela Secretaria Muni-
cipal de Saúde. Desenvolver atividades de Educação em Saúde aos indivíduos, 
famílias e comunidades, locais, regionais e/ou municipal. Participar de Juntas Mé-
dicas quando convocado pela Administração. Desenvolver ações de orientação, 
acolhimento e educação junto às famílias dos usuários. Participar de planejamen-
to e execução de programas de educação permanente e capacitação de recursos 
humanos. Participar e realizar reuniões e práticas educativas junto à comunidade. 
Integrar a equipe multiprofissional, promovendo a operacionalização dos serviços 
para assegurar o efetivo atendimento às necessidades dos indivíduos, famílias e 
comunidades. Executar outras atividades profissionais da área correspondente a 
sua especialidade.

Enfermeiro – área Saúde da Família: Realizar assistência integral (promoção e 
proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e 
manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias na Unidade de Saúde da Família 
e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comuni-
tários (escolas, associações etc.), em todas as fases do desenvolvimento humano: 
infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; Realizar consulta de enferma-
gem, solicitar exames complementares e prescrever medicações conforme proto-
colos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal, obser-
vadas as disposições legais da profissão; Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar 
as ações desenvolvidas pelos Agentes Comunitários de Saúde; Supervisionar, 
coordenar e realizar atividades de educação permanente dos Agentes Comunitá-
rios de Saúde e da Equipe de enfermagem; Contribuir e participar das atividades 
de Educação Permanente do Auxiliar de Enfermagem e Auxiliar de Consultório 
Odontológico; Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o ade-
quado funcionamento da Unidade Saúde da Família; Enquanto membro da equi-
pe realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação com-
pulsória e de outros agravos e situações de importância local; realizar a escuta 
qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações, proporcionando 
atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo; promo-
ver a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o controle 
social; garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais de 
informações da Atenção Básica; identificar parceiros e recursos na comunidade 
que possam potencializar ações intersetoriais com a equipe, sob coordenação da 
Secretaria Municipal de Saúde; participar do processo de territorialização e mape-
amento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos 
expostos a risco.

Farmacêutico: Integrar-se com equipe de saúde da Unidade para qual for desig-
nado; participar do planejamento, organização, execução, acompanhamento e 
avaliação dos programas (ações) de saúde priorizados para a área de abrangência 
da Unidade de Saúde, região e município. Executar tarefas diversas relacionadas 
com a composição e fornecimento de medicamentos e outros preparados seme-
lhantes, a análise de toxinas, de substâncias de origem animal e vegetal, de maté-
rias-primas e de produtos acabados, valendo-se de técnicas e aparelhos especiais 
e baseando-se em fórmulas estabelecidas, para atender a receitas médicas, odon-
tológicas e veterinárias, a dispositivos legais, a finalidade industriais e a outros 
propósitos. Acolher os estudantes em estágios nas Unidades de Saúde, partici-
pando de sua formação. Desenvolver e executar ações de cuidado observando 
a respectiva regulamentação profissional, as normas de segurança e higiene no 
trabalho, bem como as Rotinas e Protocolos estabelecidas pela Secretaria Muni-
cipal de Saúde. Desenvolver atividades de Educação em Saúde aos indivíduos, 
famílias e comunidades, locais, regionais e/ou municipal. Desenvolver ações de 
orientação, acolhimento e educação junto às famílias dos usuários.Participar de 
planejamento e execução de programas de educação permanente e capacitação 
de recursos humanos. Participar e realizar reuniões e práticas educativas junto à 
comunidade. Integrar a equipe multiprofissional, promovendo a operacionaliza-
ção dos serviços para assegurar o efetivo atendimento às necessidades dos indi-
víduos, famílias e comunidades. Executar outras atividades profissionais da área 
correspondente a sua especialidade.

Médico: Integrar-se à equipe de saúde da unidade para a qual for designado. 
Participar do planejamento, organização, execução, acompanhamento e avalia-
ção dos programas (ações) de saúde priorizados para a área de abrangência da 
Unidade de Saúde, região e município. Desenvolver e executar ações de cuidado 
observando a respectiva regulamentação profissional, as normas de segurança e 
higiene no trabalho, bem como as Rotinas e Protocolos estabelecidas pela Secre-
taria Municipal de Saúde. Desenvolver ações de cuidado individuais e/ou coleti-
vas que atendam às necessidades da demanda específica. Prestar cuidado a todos 
os agravos à saúde, em sua área de atuação, na perspectiva da Vigilância à Saú-
de. Realizar atendimento e procedimentos específicos em sua especialidade às 
crianças, adultos (homens e mulheres) e idosos. Executar exames clínicos, emitir 
diagnósticos, elaborar planos de cuidado, com ênfase na prevenção e promoção à 
saúde, sem prejuízo das ações curativas e de reabilitação. Desenvolver atividades 
de Educação em Saúde aos indivíduos, famílias e comunidades, locais, regionais 
e/ou municipal. Participar de Juntas Médicas quando convocado pela Administra-
ção. Desenvolver ações de orientação, acolhimento e educação junto às famílias 
dos usuários. Participar de planejamento e execução de programas de educação 
permanente e capacitação de recursos humanos. Participar e realizar 
reuniões e práticas educativas junto à comunidade. Integrar a equipe multipro-
fissional, promovendo a operacionalização dos serviços para assegurar o efetivo 

atendimento às necessidades dos indivíduos, famílias e comunidades. Acolher os 
estudantes de graduação e pós-graduação em estágios nas Unidades de Saúde, 
participando de sua formação. Emitir parecer em processos administrativos e ju-
diciais, em sua área técnica. Executar outras atividades profissionais da área cor-
respondente a sua especialidade.

Terapeuta Ocupacional: Integrar-se com equipe de saúde da Unidade para qual 
for designado; participar do planejamento, organização, execução, acompanha-
mento e avaliação dos programas (ações) de saúde priorizados para a área de 
abrangência da Unidade de Saúde, região e município. Desenvolver ações de 
cuidado individuais e/ou coletivas que atendam às necessidades da demanda es-
pecífica. Prestar cuidado a todos os agravos à saúde, em sua área de atuação, na 
perspectiva da Vigilância à Saúde. Realizar atendimento e procedimentos espe-
cíficos em sua especialidade às crianças e adultos. Executar avaliações e elaborar 
planos de cuidado, com ênfase na prevenção e promoção à saúde, sem prejuízo 
das ações curativas e de reabilitação. Desenvolver e executar ações de cuidado 
observando a respectiva regulamentação profissional, as normas de segurança 
e higiene no trabalho, bem como as Rotinas e Protocolos estabelecidas pela Se-
cretaria Municipal de Saúde. Desenvolver atividades de Educação em Saúde aos 
indivíduos, famílias e comunidades, locais, regionais e/ou municipal. Desenvol-
ver ações de orientação, acolhimento e educação junto às famílias dos usuários. 
Participar de planejamento e execução de programas de educação permanente 
e capacitação de recursos humanos. Participar e realizar reuniões e práticas edu-
cativas junto à comunidade. Integrar a equipe multiprofissional, promovendo a 
operacionalização dos serviços para assegurar o efetivo atendimento às necessi-
dades dos indivíduos, famílias e comunidades. Acolher os estudantes em estágios 
nas Unidades de Saúde, participando de sua formação. Executar outras atividades 
profissionais da área correspondente a sua especialidade.

II - Das Inscrições

1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas de 11/04/2011 às 16 horas de 
03/05/2011 (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 11/04/2011 às 16 horas de 03/05/2011;
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 encerramen-
to das inscrições (03/05/2011). 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 pa-
gamento do boleto referente à taxa de inscrição. A pesquisa para acompanhar 
a situação da inscrição deverá ser feita no site www.vunesp.com.br, na página 
do Concurso Público, dez dias após o encerramento do período de inscrições 
(03/05/2011). 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 au-
tenticação mecânica ou com o respectivo comprovante de pagamento, referente 
à taxa de inscrição.
1.1.5. Às 16 horas (horário de Brasília) de 03/05/2011, a ficha de inscrição não esta-
rá 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 
11/04/2011 a 03/05/2011, ou por qualquer outro meio não especificado neste 
Edital.

2. O pagamento da importância correspondente à taxa de inscrição poderá ser 
efetuado em dinheiro ou em cheque, nos valores abaixo especificados:

ConCurso PúbliCo n.º emPrego taxa

356 Cirurgião Dentista

R$ 70,00

357 Enfermeiro

358 Farmacêutico

359 Terapeuta Ocupacional

360 ao 369 Médico – diversas áreas

Obs. No valor mencionado já estão incluídas as despesas referentes aos serviços 
bancários relativos às inscrições. Não será concedida ISENÇÃO da taxa de inscri-
ção.
2.1. A inscrição feita com cheque será considerada efetivada após a respectiva 
compensação. 
2.2. Caso haja devolução do cheque, por qualquer motivo, a inscrição será anu-
lada.
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 in-
formações prestadas, pessoalmente ou por seu procurador, na ficha e no requeri-
mento 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 obe-
decer ao procedimento descrito no subitem 4, item II.1 - Das Inscrições para Can-
didatos 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 bra-
ço quebrado e outras deverão fazer, durante o período de inscrição, solicitação à 
Fundação VUNESP localizada na Rua Dona Germaine Burchard, 515 – Água Bran-
ca - 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.
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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.
3. O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do cargo 
são compatíveis com a deficiência de que é portador.
4. 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 11/04/2011 a 03/05/2011, 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 ex-
pressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Do-
ença – CID, bem como a causa da deficiência;
b) requerimento com a qualificação completa do candidato, bem como a especi-
ficação 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.
5. Consideram-se deficiências aquelas conceituadas na medicina especializada, 
de acordo com os padrões mundialmente estabelecidos, e que constituam infe-
rioridade que implique grau acentuado de dificuldade para integração social, de 
acordo com o previsto no Decreto 3.298 de 20/12/1999.
6. Não serão considerados como deficiência visual os distúrbios de acuidade visu-
al passível de correção, como, miopia, astigmatismo etc.
7. 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.
8. 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.
9. 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 aprova-
dos na condição de portadores de necessidades especiais, após comprovação da 
compatibilidade da deficiência com o emprego, por junta médica.
3. Os portadores de necessidades especiais aprovados deverão submeter-se a pe-
rícia médica, para verificação da compatibilidade de sua deficiência com o exercí-
cio das atribuições do emprego.

III – Das Disposições Gerais

Cabe à VUNESP a confecção, aplicação e correção das provas objetivas, correção 
dos Títulos e o processamento do concurso. A Comissão responsável pelo acom-
panhamento dos trabalhos dos concursos será designada por portaria do Prefeito 
Municipal.
Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acrésci-
mos, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, 
circunstância que será mencionada em Edital ou aviso publicado.
A inscrição do candidato importará no conhecimento e aceitação tácita das con-
dições do concurso estabelecidas neste Edital e Normas.
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
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.
Os portadores de necessidades especiais participarão do certame em igualdade 
de condições com os demais candidatos, no que diz respeito ao conteúdo e a 
avaliação das provas.
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.
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 
compatibilidade da deficiência com o emprego, por junta médica.
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.
A aprovação e correspondente classificação não geram direito automático de 
contratação.
O provimento das vagas constantes deste Edital e das que vierem a surgir ocorrerá 
de acordo com a necessidade da Prefeitura, durante a validade do concurso, obe-
decendo à ordem de classificação. 
Não será permitida a acumulação remunerada de cargos e empregos públicos, 
exceto nas hipóteses previstas no inciso XVI do Art. 37 da Constituição Federal.
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.
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 docu-
mentos que lhe forem exigidos.
A inexatidão das informações ou a constatação de irregularidade em documen-
tos, ainda que verificadas posteriormente, eliminará o candidato do concurso.
O concurso terá validade de dois anos, contados da data da sua homologação, 
podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração Municipal.
Em caso de aprovação fica o candidato responsabilizado por atualizar pessoal-
mente ou através de procuração o seu endereço e outros dados cadastrais na Se-
cretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal.
Os casos omissos serão resolvidos pela comissão examinadora designada para a 

realização do concurso.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente Edital 
e são afixadas as Normas do Concurso na Secretaria Municipal de Administração 
e Gestão de Pessoal.
São Carlos, 04 de abril de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

NORMAS DOS CONCURSOS PARA O EMPREGO DE CIRURGIÃO DENTISTA, EN-
FERMEIRO – ÁREA SAÚDE DA FAMÍLIA, FARMACÊUTICO, TERAPEUTA OCUPA-
CIONAL, MÉDICO NAS ÁREAS DE CARDIOLOGIA, CIRURGIA GERAL, CLÍNICA 
MÉDICA, GENETICISTA, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, MEDICINA DA FAMÍ-
LIA E COMUNIDADE,  OFTALMOLOGIA, REUMATOLOGIA, PSIQUIATRIA E UR-
GÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR FIXO E MÓVEL.

I – Do Concurso
A presente norma rege os Concursos Públicos para o emprego de Cirurgião Den-
tista, Enfermeiro – área Saúde da Família, Farmacêutico, Terapeuta Ocupacional, 
Médico nas áreas Cardiologia, Cirurgia Geral, Clínica Médica, Geneticista, Gineco-
logia e Obstetrícia, Medicina da Família e Comunidade, Oftalmologia, Reumato-
logia, Psiquiatria, Urgência Pré-Hospitalar Fixo e Móvel, vinculada ao Edital dos 
Concursos Públicos nºs 356 ao 369. 

II – Da Seleção

A seleção constará de 2 fases:
1ª Fase - Prova Objetiva: para todas as áreas
2ª Fase - Análise de Títulos: para Cirurgião Dentista, Enfermeiro – área Saúde da 
Família, Farmacêutico e Terapeuta Ocupacional.

II.1.Primeira Fase – Prova Objetiva
A prova objetiva será elaborada de acordo com a especificidade de cada empre-
go, de caráter eliminatório, com questões de múltipla escolha com 5 alternativas.

emPrego ProVas questões Valor
data e 

Período das 
ProVas

Cirurgião Dentista, Enfermeiro – área 
Saúde da Família, Farmacêutico, 
Terapeuta Ocupacional, Médico 
nas áreas Cardiologia, Cirurgia 

Geral, Clínica Médica, Geneticista, 
Ginecologia e Obstetrícia, Medicina da 
Família e Comunidade, Oftalmologia, 
Reumatologia, Psiquiatria, Urgência 

Pré-Hospitalar Fixo e Móvel

Políticas de Saúde 8
100

19/06/2011
13horas

Conhecimentos Específicos 42

II.2 Segunda Fase: Prova de Títulos.

1.1 A Prova de Títulos será de caráter classificatório e será realizada para Cirurgião 
Dentista, Enfermeiro – área Saúde da Família, Farmacêutico e Terapeuta Ocupa-
cional.

1.2 A pontuação atribuída a cada documento-título será de acordo com a tabela 
seguinte:

Para o emprego de Cirurgião Dentista

títulos
Valor unitário 
a ser atribuído

Pontuação 
máxima

Curso de Especialização em Saúde Pública, reconhecido pelo Ministério de 
Educação e Cultura (MEC)

30 pontos 30

Curso de Especialização em Saúde da Família, reconhecido pelo Ministério de 
Educação e Cultura (MEC)

30 pontos 30

Curso de Especialização em qualquer especialidade odontológica, 
reconhecido pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC)

40 pontos 40

TOTAL 100

Para o emprego de Enfermeiro – área Saúde da Família

títulos
Valor unitário 
a ser atribuído

Pontuação 
máxima

Residência Multiprofissional na área de Saúde da Família, reconhecida pelo 
Ministério de Educação e Cultura (MEC)

40 pontos 40

Curso de Especialização em Saúde Pública, reconhecido pelo Ministério de 
Educação e Cultura (MEC)

30 pontos 30

Curso de Especialização em qualquer área da Enfermagem, reconhecido pelo 
Ministério de Educação e Cultura (MEC)

30 pontos 30

TOTAL 100

Para o emprego de Farmacêutico

títulos
Valor unitário 
a ser atribuído

Pontuação 
máxima

Curso de Graduação em Farmácia Bioquímica, reconhecido pelo Ministério 
de Educação e Cultura (MEC)

10 pontos 10

Curso de Especialização em Saúde Pública, reconhecido pelo Ministério de 
Educação e Cultura (MEC)

25 pontos 25

Curso de Especialização em Saúde da Família, reconhecido pelo Ministério de 
Educação e Cultura (MEC)

25 pontos 25

Curso de Especialização (Pós graduação latu sensu) com 360 horas 
reconhecido pelo MEC, na área de Dispensação, Atenção e Assistência 

Farmacêutica
40 pontos 40

TOTAL 100

Para o emprego de Terapia Ocupacional

títulos
Valor unitário 
a ser atribuído

Pontuação 
máxima

Curso de Especialização em Saúde Pública, reconhecido pelo Ministério de 
Educação e Cultura (MEC)

30 pontos 30

Curso de Especialização em Saúde da Família, reconhecido pelo Ministério de 
Educação e Cultura (MEC)

30 pontos 30

Curso de Especialização em qualquer área da Terapia Ocupacional, 
reconhecido pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC)

40 pontos 40

TOTAL 100

O candidato deverá entregar cópias dos títulos devidamente autenticadas.
Os títulos somente serão considerados se concluídos até a data marcada para 
inscrição.
Os títulos entregues não serão devolvidos aos candidatos.

III - Da Realização das Provas

III.1 – Da realização da Prova Objetiva

As provas serão realizadas na cidade de São Carlos, no dia 19/06/2011, de acordo 
com a tabela apresentada no “Item II – da Seleção”, em locais e horários a serem 
comunicados 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 con-
vocação informado no Diário oficial do município. 
O candidato poderá também acompanhar na home page da VUNESP - http://
www.vunesp.com.br. ou da Prefeitura Municipal de São Carlos www.saocarlos.
sp.gov.br.
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:
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.
Não será admitida a entrada de candidato na sala de provas após o seu início.
Não haverá 2ª chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o atraso ou 
a ausência do candidato.
Durante as provas não serão permitidas consultas bibliográficas de qualquer 
espécie nem a utilização de máquina calculadora ou de qualquer equipamento 
eletrônico.
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 candidato não poderá ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento 
de um fiscal.
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 corre-
ção eletrônica. O preenchimento da Folha Definitiva de Respostas será de inteira 
responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as 
instruções especificadas na capa do Caderno de Questões e na própria Folha Defi-
nitiva. 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.
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 can-
didato, 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. Do cronograma para a entrega de títulos:

1.1. Os candidatos ao emprego de Cirurgião Dentista, Enfermeiro – área Saúde da 
Família, Farmacêutico e Terapeuta deverão entregar os títulos na data da realiza-
ção da Prova Objetiva, em 19/06/2011, nos locais e horários a serem comunicados 
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, 
n.º 1575, Centro - São Carlos SP. Não será permitida a juntada ou substituição de 
quaisquer documentos extemporaneamente.
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 que forem habilitados na primeira 
fase do Concurso. 
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 auten-
ticadas.
7. As cópias autenticadas dos títulos entregues não serão devolvidas ao candi-
dato.

IV- Do Julgamento das Provas 

A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terão 
caráter eliminatório e classificatório.
Será considerado habilitado o candidato que acertar no mínimo 50% das ques-
tões da Prova Objetiva.
A pontuação para Prova de Títulos para os empregos de Cirurgião Dentista, En-
fermeiro – área Saúde da Família, Farmacêutico e Terapeuta variará de 0 (zero) a 
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100 (cem) pontos. O somatório das provas da 1ª e 2ª fase totalizará 200 (duzentos) 
pontos. O candidato que não entregar títulos terá pontuação zero nesta prova, 
mas não será desclassificado. Só serão avaliados os títulos dos candidatos habili-
tados na 1ª Fase – Prova Objetiva.

V - 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 in-
terpor recurso contra o gabarito, o resultado das diversas etapas do Concurso Pú-
blico 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 
candidatos 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 habilita-
ção.
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 sobera-
na 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 ou-
tro 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.

VI - Classificação Final

1. 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 Políticas de Saúde 
e Conhecimentos Específicos para os candidatos ao emprego de Médico. Para o 
emprego de Cirurgião Dentista, Enfermeiro – área Saúde da Família, Farmacêutico 
e Terapeuta Ocupacional a nota final será composta pela soma dos pontos da Pro-
va Objetiva (que terá peso 1), ou seja, a somatória dos pontos obtidos nas provas 
de Políticas de Saúde e Conhecimentos Específicos somado a nota da Prova de 
Títulos (que terá peso 1).
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 argüi-
da para justificar a concessão de readaptação da função, bem como aposentado-
ria por invalidez.
3. A Lista Especial dos aprovados (portadores de necessidades especiais – item 
anterior) 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 apresentem na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal - 
Rua Episcopal, nº 1575, Centro, para realização de perícia médica e verificação da 
compatibilidade da deficiência com o exercício das atribuições do emprego, por 
especialista da área de deficiência de cada candidato.
O laudo médico será proferido no prazo de 5 (cinco) dias contados da data do 
respectivo exame médico.
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.
A indicação do profissional pelo interessado deverá ser feita no prazo de 5 (cinco) 
dias, contados da ciência do laudo referido no item 5.
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 profe-
rida pela Junta Médica.
Serão publicadas 2 (duas) listas, sendo uma geral e uma especial, das quais serão 
excluídos os portadores de necessidades especiais considerados inaptos na ins-
peção médica.
A classificação final será por ordem decrescente da Nota Final.
Em caso de empate da Nota Final, terá prioridade o candidato que:
Tiver mais Idade 
Tiver o maior número de filhos menores de 18 anos.

VII – Da Contratação 

São requisitos para a contratação:
ser brasileiro, nato ou naturalizado ou estrangeiro na forma da lei;
possuir os requisitos necessários para exercer o emprego; 
ter 18 (dezoito) anos completos;
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 
Oficial do Município.
3. Por ocasião da contratação, deverão ser apresentados originais e cópias dos 
seguintes documentos:
3.1. Escolaridade prevista no inciso I do Edital dos Concursos;
3.2. 2 fotos 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.
3.14. Registro no Conselho Competente do Estado de São Paulo

4. Da contratação em caráter temporário:
4.1 Os candidatos habilitados nos Concursos Públicos para o emprego de Médico 
nas diversas áreas poderão ser contratados em caráter temporário para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse público, 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 
desclassificação da lista, exclusivamente para fins de contratação por tempo de-
terminado, podendo ser convocado para assumir emprego efetivo.
4.3 A remuneração devida aos servidores contratados por prazo determinado 
deverá ser a mesma recebida pelos demais servidores da prefeitura, com os be-
nefícios 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, respei-
tadas 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 – Dos Programas

CONTEÚDO COMUM PARA TODAS AS ÁREAS.
 
POLÍTICAS 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 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

CIRURGIÃO DENTISTA

Odontopediatria: 
Morfologia dos dentes decíduos. Diferença entre os dentes permanentes e decí-
duos. Características anatômicas dos dentes decíduos: características da dentição 
decídua; desenvolvimento da dentição mista; implicações clínicas no desenvol-
vimento das dentições decíduas e mistas; reabilitação bucal e manejo cirúrgico; 
técnicas de anestesia local em odontologia; cirúrgica em odontopediatria; trata-
mento endodôntico em dentes decíduos; capeamento pulpares; pulpotomias; 
pulpotomias com formocresol e técnicas de trabalho; pulpectomias em dentes 
decíduos; tratamento de dentes decíduos com polpa mortificada; lesões traumá-
ticas em dentes decíduos e permanentes jovens.
Endodontia:
Estudo e diagnóstico das alterações pulpares e periapicais. Etiopatogenia das al-
terações pulpares. Etiopatogenia das alterações periapicais. Conhecimentos bá-
sicos necessários ao diagnóstico. Seleção de casos para Tratamento Conservador 
da polpa viva.
Cirurgia:Anestesia local. Exodontia.
Semiologia:Diagnóstico em patologia bucal: o processo do diagnóstico; exame 
clínico; exames complementares; semiologia da boca; lesões ulcerativas e vesi-
co-bolhosas; lesões brancas; doenças infecciosas; semiologia do câncer bucal; 
manifestações de doenças sistêmicas; estomatologia pediátrica; estomatologia 
geriátrica.
Farmacologia:Vias de administração de drogas. Normas de receituário e de no-
tificação de receita. Bases farmacológicas para prática clínica. Uso clínico dos 
antimicrobianos. Pacientes que requerem cuidados especiais.Saúde Bucal e Pre-
ventiva, Ética, Dentística:Epidemiologia das doenças bucais no Brasil. Nutrição, 
dieta e cárie. Diagnóstico. Tratamento da doença cárie. Controle da placa dental 
realizado pelo paciente. Flúor sistêmico, aspectos básicos, toxicológicos e clínicos. 
Ciclo restaurador repetitivo. Dentística e manutenção de Saúde Bucal. Promoção 
de saúde em odontopediatria. Bioética em Odontologia. Considerações clínicas e 
laboratoriais sobre a reatividade de compostos fluoretados aplicados no esmalte 
dental humano. Materiais Dentários: Resinas para restauração. Amálgama dental: 
a) estrutura e propriedades; b) considerações técnicas.Cimentos odontológi-
cos para restaurações e proteção pulpar. Materiais de acabamento e polimento. 
Periodontia:Anatomia do periodonto. Placa dental e cálculo dental. Microbiolo-
gia da doença periodontal associada à placa. Doença periodontal em crianças e 
adultos jovens. 

FARMACÊUTICO

1. Legislação Farmacêutica e Ética Profissional: Medicamentos controlados e 
entorpecentes; Portaria 344/98 SVS/MS, Lei nº 9787 de 10 de fevereiro de 1999; 
Medicamentos genéricos; 2. Farmácia Ambulatorial e Hospitalar: Seleção e me-
dicamentos; Aquisição, produção, controle, armazenamento e conservação de 
medicamentos; Distribuição de medicamentos e controle de consumo; Informa-
ções sobre medicamentos; 3. Farmacologia Geral: Princípios gerais e farmacociné-
ticas;  Princípios gerais e farmacodinâmicos;  Interações de medicamentos;  Me-
dicamentos que atuam em vários sistemas;  Medicamentos que atuam em vários 
aparelhos; Grupos especiais de medicamentos (antiinflamatórios, antipiréticos, 
antibióticos, quimioterápicos, antimicrobianos, antivirais, autacóides, hormônios, 
antissépticos e desinfetantes, nutrição e vitaminas); 4. Farmacotécnica: Definição 
e objetivos da farmacotécnica; Conceitos básicos em farmacotécnica; Classifica-
ção dos medicamentos; Vias de administração; Conservação, dispensação e acon-
dicionamento de medicamentos; Medidas de doses de medicamentos; Formas 
farmacêuticas; Preparações de soluções não estéreis; Preparações de soluções 
estéreis, (inclusive NPP e QT); 5. Controle de Qualidade: Fundamentos teóricos; 
Testes biológicos; Testes físicos; Métodos químicos; 6. Controle de Infecção Hospi-
talar: Agentes químicos no controle de infecção hospitalar; Comissão de controle 
de infecção hospitalar; Comissão de farmácia terapêutica; 7. Assistência Farma-
cêutica: No dispensário; Relações com equipes e usuários; RENAME.

ENFERMEIRO – ÁREA SAÚDE DA FAMÍLIA

Programa:Enfermagem Clínica nas áreas de Saúde da Mulher, Criança, Adulto e 
Idoso, considerando as afecções mais prevalentes em Atenção Primária em Saúde; 
Promoção e proteção à saúde da criança, da mulher, do adolescente, do adulto e 
idoso; Assistência de Enfermagem à gestação normal, identificando os diferentes 
tipos de risco; Cuidados de Enfermagem ao recém-nascido normal e condução 
da puericultura; Técnicas de Suporte Básico de Vida; Técnica de realização do Exa-
me de Papanicolaou; Auto Exame de mama; Cuidados de enfermagem relativa às 
cirurgias ambulatoriais mais simples; Técnicas de Desinfecção e Esterilização na 
Atenção Básica; Relação das Doenças de Notificação Compulsória no Estado de 
São Paulo; Ações de Vigilância Epidemiológica na Atenção Básica; Conhecimento 
sobre o ciclo vital, a estrutura e a dinâmica familiar; Conhecimento e utilização 
das principais técnicas de dinâmica de grupo; Promoção de ações de educação 
em saúde e ações em parceria com a comunidade; Identificação dos problemas 

de saúde da comunidade, particularizando grupos mais vulneráveis; Desenvol-
vimento de ações de caráter multiprofissional ou interdisciplinar; Cadastro fami-
liar e delineamento do perfil de saúde de grupos familiares; Gerenciamento de 
serviços de saúde; Montagem e operação de sistemas de informação na Aten-
ção Primária à Saúde; Organização de arquivo médico; Montagem, orientação e 
avaliação de sistema de referência e contra-referência; Atuação intersetorial nos 
vários níveis de atenção à saúde; Estudos de prevalência e incidência de morbi-
mortalidade e de indicadores de saúde na população sob sua responsabilidade; 
Estudos de demanda e de aspectos específicos da unidade, visando sua adequa-
ção à clientela; Implementação, controle e avaliação do programa de imunização 
da unidade; Orientação e implementação de atividades de treinamento de pesso-
al e educação permanente para a equipe de saúde; Programa de Saúde da Criança 
– disponível para consulta no site da Prefeitura Municipal de São Carlos (www.
saocarlos.sp.gov.br); Programa de Saúde da Mulher - disponível para consulta no 
site da Prefeitura Municipal de São Carlos (www.saocarlos.sp.gov.br) Atenção Bá-
sica à Saúde: Programa de Saúde da Família como estratégia de reorientação da 
Atenção Básica à Saúde.

TERAPEUTA OCUPACIONAL

Anamnese, Avaliação, Evolução, Programação (objetivos, aplicação dos recursos, 
métodos terapêuticos). Perspectivas de atuação da terapia ocupacional para a 
próxima década. Relação terapeuta-paciente-instituição (equipe, normas institu-
cionais, etc).
Infância/Adolescência: Comportamento ocupacional e o papel social da criança 
e do adolescente em situação de normalidade e de risco. Desenvolvimento das 
AVDs: teoria e prática/ programação de atividades: Escola e deficiência, Inclusão; 
Jogos e atividades, família e deficiência, sexualidade e deficiência, deficiência 
mental, problemas de aprendizagem, deficências sensoriais, deficiência visual, 
drogadição/abuso/ prostituição/ delinqüência, doença mental infantil/autismo, 
bebê de risco/ intervenção precoce, paralisia cerebral.
Adulto/Idoso:  Papel social do adulto e do idoso. Memória, dor, ansiedade, stress, 
morte, saúde do trabalhador: aspectos bio-psico-sociais,  relacionando-os com os 
indivíduos adultos e gerontinos. Atuação da terapia ocupacional, traçando parale-
los com diferentes disfunções e os aspectos  psico-sociais do adulto e idoso.  AVC, 
LER/DORT. Psicopatologias. O papel profissional no contexto do atendimento do 
adulto-idoso. Grupos e Terapia Ocupacional – teorias e técnicas.

MÉDICO – ÁREA CIRURGIA GERAL 

Bases da cirurgia: respostas endócrinas e metabólicas ao trauma. Equilíbrio hidro-
eletrolítico e nutrição. Choque. Infecção e cirurgia. A cirurgia e a ética médica. Ci-
rurgia do tórax, traqueia e tireoide. Diagnóstico e conduta em: hemotórax, pneu-
motórax, empiema pleural. Tórax instável: conduta. Traqueostomias: indicações 
e técnica. Conduta no nódulo “frio” de tireoide. Cirurgia do aparelho digestivo: 
disfagia: orientação propedêutica. Lesões cáusticas: atendimento inicial. Mega-
esôfago: Classificação e conduta. Neoplasia de esôfago: clínica e estadiamento. 
Doença péptica: fisiopatologia e terapêutica. Doença péptica: indicações do 
tratamento cirúrgico. Neoplasia gástrica: conduta na lesão precoce. Megacólon 
chagásico: diagnóstico e conduta. Doença diverticular do cólon: clínica e trata-
mento. Neoplasia do cólon: manifestações clínicas. Diagnóstico e conduta na 
colecistopatia calculosa. Conduta na coledocolitíase. Colangite aguda: fisiopa-
tologia e tratamento. Colecistite aguda: indicação cirúrgica. Pancreatite aguda: 
tratamento quadro inicial. Abdômen agudo: abordagem diagnóstica. Cirurgia dos 
vasos periféricos: conduta na trombose venosa profunda. Síndrome pós-flebítica: 
fisiopatologia/ tratamento. Cirurgia plástica e reconstrutora: tratamento inicial do 
grande queimado. Síndrome de Fournier: abordagem terapêutica. Cirurgia da pa-
rede abdominal: conduta nas hérnias inguinocrurais. Técnicas para correção das 
hérnias incisionais.

MÉDICO – ÁREA CARDIOLOGIA

Semiologia cardiovascular. Métodos complementares em cardiologia. Insuficiên-
cia cardíaca congestiva: fisiopatologia, clínica, tratamento. Arritmias cardíacas, 
síncope, morte súbita: fisiopatologia, diagnóstico, tratamento, marcapassos. Hi-
pertensão pulmonar, tromboembolismo pulmonar e cor pulmonale.Hipertensão 
arterial: fisiopatologia, diagnóstico, terapia. Cardiopatias congênitas em adultos 
e crianças. Valvopatias. Endocardite bacteriana. Dislipidemias. Coronariopatia: fi-
siopatologia, angina estável e instável, infarto agudo do miocárdio. Cardiomiopa-
tias. Tumores cardíacos, doenças do pericárdio, doenças da aorta. Avaliação pré-
operatória. Acometimento cardíaco por doenças reumatológicas, hematológicas, 
neurológicas. Eletrocardiografia clínica. Exames complementares em cardiologia. 
Métodos diagnósticos não-invasivos em cardiologia.

MÉDICO – ÁREA CLINICA MÉDICA

Doenças dermatológicas: Micoses superficiais mais comuns e onicomicoses. In-
fecções bacterianas e Erisipela. Escabiose, Pediculose. Eczema. Dermatite de con-
tato. Urticária. Doenças cardiovasculares: Doença reumática. Insuficiência arterial 
periférica. Tromboses venosas. Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, 
tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares: Hipertensão arterial sistê-
mica, Insuficiência coronariana, Insuficiência cardíaca congestiva. Doenças Respi-
ratórias: Bronquite aguda e crônica. Asma. Doença pulmonar obstrutiva crônica. 
Pneumonia. Tuberculose. Neoplasias. Insuficiência Respiratória Aguda. Trombo-
embolismo Pulmonar. Doenças otorrinolaringológicas: Rinite. Sinusite. Otite. 
Amigdalite. Doenças gastro-intestinais: Gastrite. Úlcera péptica. Colecistopatias. 
Diarréia aguda e crônica. Hepatites. Parasitoses intestinais. Tumores de cólon. 
Doenças renais: Insuficiência renal aguda e crônica. Glomerulonefrites. Nefroli-
tíase. Infecções urinárias. Doenças metabólicas e endocrinológicas: Desnutrição. 
Diabetes mellitus.Doenças da Tireóide. Obesidade. Doenças hematológicas: Ane-
mias hipocrômicas, macrocíticas e hemolíticas. Leucopenia. Púrpuras. Distúrbios 
de coagulação. Leucemias e linfomas. Doenças reumáticas: Osteoartrose. Doença 
reumatóide juvenil. Gota. Lupus eritematoso sistêmico. Artrite infecciosa. Do-
enças neurológicas: Cefaléias. Epilepsia. Acidente vascular cerebral. Meningites. 
Neuropatias periféricas. Doenças psiquiátricas: Alcoolismo. Pânico. Depressão. 
Surtos Psicóticos. Doenças infecciosas e transmissíveis: Hanseníase. Doenças 
sexualmente transmissíveis. AIDS. Leishmaniose. Leptospirose. Doença menin-
gocócica. Viroses. Dengue, Tuberculose e Hanseníase. Interpretação de exames 
complementares de apoio diagnóstico na atividade clínica diária; Orientação dos 
distúrbios psicológicos mais comuns na prática ambulatorial; Desenvolvimento 
de ações de caráter multiprofissional ou interdisciplinar; A dimensão subjetiva do 
adoecer para pacientes, familiares e cuidadores e a dimensão objetiva do adoecer: 
implicações nas intervenções de saúde; A historia clínica e o exame clínico no cui-
dado à saúde de adultos e idosos; A humanização do cuidado em saúde: relação 
profissionais de saúde-pacientes e a relação dos serviços de saúde com pacientes 
e acompanhantes; A racionalidade na solicitação de exames complementares e 
no uso de medicamentos no cuidado à saúde de adultos e idosos. 

MÉDICO – ÁREA GENETICISTA 

Fundamentos da genética médica: genes e cromossomos: estrutura e função. Ci-
togenética clínica: cromossomopatias numéricas e estruturais. Doenças metabóli-
cas hereditárias. Dismorfologia clínica. Defeitos congênitos. Modelos de herança. 
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PREFEITURA DE

Doenças mendelianas e não mendelianas.

MÉDICO – ÁREA GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

Anatomia e fisiologia do aparelho genital e reprodutor feminino. Assistência à 
anticoncepção. Fisiologia da reprodução. Infecção genital. Corrimento genital. 
Vulvovaginites e cervicites. Doenças sexualmente transmissíveis. AIDS. Doença 
inflamatória pélvica. Exames complementares em ginecologia. Disfunção mens-
trual. Hemorragia intermenstrual. Dismenorréia. Amenorréia. Climatério. Mastolo-
gia. Medicina fetal. Avaliação da maturidade fetal. Drogas na gravidez. Infecções 
fetais. Diagnóstico do trabalho do parto. Isoimunização Rh e ABO. Hipertensão 
arterial na gestação. Avaliação fetal. Assistência ao pré-Natal de baixo e alto risco. 
A Prática da Amamentação. 

MÉDICO – ÁREA MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

Diagnóstico e tratamento das afecções mais prevalentes em Atenção Primária 
em Saúde; Promoção e proteção à saúde da criança, da mulher, do adolescente, 
do adulto e idoso; Identificação das fases evolutivas e assistência aos transtor-
nos adaptativos da infância, adolescência, do adulto e da velhice; Assistência à 
gestação normal, identificando os diferentes tipos de risco; Assistência ao parto 
e puerpério normais; Diagnóstico e tratamento das afecções mais prevalentes do 
ciclo gravídico-puerperal; Cuidados ao recém-nascido normal e condução da pue-
ricultura; Tratamento das afecções mais freqüentes na infância, na adolescência, 
na idade adulta e na velhice; Reconhecimento e primeiros cuidados às afecções 
graves e urgentes; Interpretação de exames complementares de apoio diagnósti-
co na atividade clínica diária; Orientação dos distúrbios psicológicos mais comuns 
na prática ambulatorial; Diagnóstico das patologias cirúrgicas mais freqüentes e 
encaminhamentos necessários; Orientação pré e pós-operatória das intervenções 
cirúrgicas mais simples; Técnicas e cuidados relativos às cirurgias ambulatoriais 
mais simples; Diagnóstico dos problemas mais freqüentes de saúde ocupacional; 
Conhecimento sobre o ciclo vital, a estrutura e a dinâmica familiar; Reconheci-
mento e abordagem às crises familiares, evolutivas e não evolutivas, às disfun-
ções familiares no âmbito da Medicina de Família e Comunidade; Conhecimento 
e utilização das principais técnicas de dinâmica de grupo; Promoção de ações de 
educação em saúde e ações em parceria com a comunidade; Identificação dos 
problemas de saúde da comunidade, particularizando grupos mais vulneráveis; 
Desenvolvimento de ações de caráter multiprofissional ou interdisciplinar; Ca-
dastro familiar e delineamento do perfil de saúde de grupos familiares; Gerencia-
mento de serviços de saúde; Montagem e operação de sistemas de informação 
na Atenção Primária à Saúde; Organização de arquivo médico; Montagem, orien-
tação e avaliação de sistema de referência e contra-referência; Atuação interse-
torial nos vários níveis de atenção à saúde; Estudos de prevalência e incidência 
de morbi-mortalidade e de indicadores de saúde na população sob sua respon-
sabilidade; Estudos de demanda e de aspectos específicos da unidade, visando 
sua adequação à clientela; Conhecimento das novas tecnologias na assistência 
de atenção no âmbito da medicina geral, da família e da comunidade, baseada 
no paradigma bio-psico-social; Implementação, controle e avaliação do programa 
de imunização da unidade; Orientação e implementação de atividades de trei-
namento de pessoal e educação permanente para a equipe de saúde; Atenção 
Básica à Saúde: Programa de Saúde da Família como estratégia de reorientação 
da Atenção Básica à Saúde. 

MÉDICO – ÁREA OFTALMOLOGIA

Doenças do anexo do globo ocular; Doenças conjuntiva; Doenças da córnea; 
Doenças da retina; Doenças da úvea; Doenças do nervo óptico; Doenças do 
Cristalino; Doenças da musculatura extrínseca ocular; Doenças da vias lacrimais; 
Doenças da oncologia em oftalmologia; Doenças da órbita; Doenças da urgência 
em oftalmologia; Cirurgia em oftalmologia; Laser em oftalmologia; Glaucoma; 
Epidemiologia ocular; Pesquisa em oftalmologia; Embriologia Ocular. Anatomia 
da Órbita. Anatomo-Fisiologia do Globo Ocular. Inervação, Vascularização e Mus-
culatura. Conjuntivites. Catarata. Estrabismo. Retinopatias. Transplante de Córnea. 
Estrutura de um Banco de Olhos; Métodos de Exame Ocular. Exame da Acuidade 
Visual em adultos e crianças. Exame do reflexo pupilar. Exame de refração objetiva 
e subjetiva. Sensibilidade de Contraste. Avaliação da Acuidade Visual Potencial. 
Teste de visão de cores. Exames clínicos de Campo Visual. Campimetria de Con-
frontação. Campimetria de Goldmann. Campimetria Computadorizada (Hum-
phrey). Exame de Lâmpada de Fenda (Biomicroscopia). Microscopia Especular de 
Córnea. Ceratometria. Ceratoscopia Computadorizada (Topografia de Córnea). 
Gonioscopia. Tonometria. Oftalmoscopia. Direta. Indireta. Com Lâmpada de Fen-
da. Ultra-sonografia. Paquimetria. Biometria Ultrassônica. Tomografia Computa-
dorizada da região orbitária; Código de Ética Médica; Preenchimento da Decla-
ração de óbito; Doenças de Notificação Compulsória; Princípios do Atendimento 
Clínico anamenese, no diagnóstico e na orientação; Exame físico dos olhos; Exame 
funcional dos olhos; Farmacologia; Órbita; Pálpebras; Refração, lentes de contato 
e visão subnormal; Retina (deslocamento, doenças vasculares, doenças adquiri-
das e doenças hereditárias); Trauma ocular. 

MÉDICO – ÁREA REUMATOLOGIA 

Laboratório em reumatologia. Exames por imagem em reumatologia. Semiologia 
das doenças reumatológicas. Estruturas morfológicas e funcionais das articula-
ções. Auto-imunidade. Auto-anticorpos e sistema de complemento. Reumatismo 
de partes moles. Fibromialgia. Lombalgias. Osteoartrite. Osteoporose e osteo-
malácia. Osteopatias microcristalinas. Artrites infecciosas. Artrites secundárias a 
doenças crônicas. Artrite reumatóide. Espondilite anquilosante. Artropatia psori-
ática. Artrite reativa. Artrite das colopatias. Febre reumática. Síndrome do anti-
corpo antifosfolípide. Doença do Still do adulto. Reumatismo crônico da infância 
e adolescência. Lupus eritematoso sistêmico. Esclerose sistêmica. Síndrome de 
Sjögren. Doença mista do tecido conjuntivo. Vasculite sistêmica. Neoplasias ar-
ticulares. Miopatias inflamatórias. Antiinflamatórios esteróides. Drogas de ação 
lenta, modificadoras ou controladoras de doenças inflamatórias e osteartrite. 
Imunossupressores. 

MÉDICO – ÁREA PSIQUIATRIA

CONHECIMENTOS EM PSIQUIATRIA CLÍNICA, ENVOLVENDO: Psicopatologia ge-
ral: avaliação do paciente, exame psíquico, conhecimento dos sinais e sintomas 
das doenças mentais, técnicas semiológicas, avaliação física e neurológica do 
paciente; noções de exames complementares em psiquiatria (avaliação labora-
torial, eletroencefalograma e neuroimagem). Noções de testes psicodiagnósticos 
(de inteligência e de personalidade) e de testes neuropsicológicos. Nosografia 
Psiquiátrica: bom conhecimento das principais síndromes psiquiátricas (esquizo-
frenia, transtornos afetivos maiores, síndromes depressivas e ansiosas, quadros 
neuróticos e somotoformes, transtornos de personalidade, dependência ao álco-
ol e demais drogas, transtornos psicoorgânicos, etc). Diagnóstico diferencial em 
psiquiatria. Conhecimento da CID-10 e conhecimentos elementares da DSM-IV. 
Noção de eixos diagnósticos e de comorbidade. Conhecimentos elementares das 
principais síndromes neurológicas. . Psicofarmacologia e outros tratamentos bio-
lógicos: conhecimentos dos principais grupos de medicamentos psicofarmacoló-
gicos, indicações clínicas, toxicidade, efeitos colaterais, doses utilizadas, tempo de 
manutenção, interação medicamentosa. Indicações, contra-indicações da eletro-

convulsoterapia. Efeitos psiquiátricos de medicamentos usados na clínica geral. . 
Conhecimentos básicos dos princípios e das técnicas psicoterapêuticas: noções 
fundamentais de psicoterapaia, aliança terapêutica, setting, contrato, transfe-
rência e contratransferência, noções de psicoterapia de apoio, de psicoterapias 
breves e focais, conhecimentos básicos de técnicas comportamentais e cogniti-
vas. Indicação dos diferentes tipos de psicoterapia para os diferentes grupos de 
pacientes (por diagnóstico, idade, comorbidades, etc). Conhecimentos básicos 
de trabalho terapêutico em grupo: noções básicas de terapia em grupo, grupo 
operativo, formação e condução de um grupo, contrato, comunicação em grupo, 
indicações e contra-indicações.
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE PSIQUIATRIA FORENSE E DE ÉTICA MÉDICA: Le-
gislação brasileira, laudo pericial, interdição, relacionamento com a justiça. Co-
nhecimentos precisos do Código de Ética Médica. Implicações éticas e legais de 
fornecimento de atestados relatórios e laudos.  Ética no relacionamento médico-
paciente e médico-equipe de saúde.

MÉDICO – ÁREA URGÊNCIA: PRÉ - HOSPITALAR FIXO E MÓVEL

Atendimento Pré–Hospitalar em Traumatologia e Urgências e Emergências Car-
diológicas. Afogamento. Anafilaxia. Choque. Intoxicações Agudas. Queimaduras. 
Síndrome de Abstinência do Álcool. ECG – Interpretação. Reanimação Cardiores-
piratória. Insuficiência Cardíaca Congestiva. Crise Hipertensiva. Edema Agudo 
de Pulmão. Síndromes Coronarianas Agudas. Arritmias Cardíacas. Desfibrilação 
e Cardioversão Elétrica. Intoxicação Digitálica. Cetoacidose Diabética. Síndrome 
Hiperosmolar não Cetótica. Diarréia Aguda. Abdome Agudo. Hemorragia Diges-
tiva. Pancreatite Aguda. Emergências em Hematologia, Leptospirose e Dengue. 
Infecção do Trato Urinário. Cólica Nefrética. Meningites. Convulsões. Acidente Vas-
cular Cerebral. Pneumotórax. Pneumonias. Asma, Doença Pulmonar Obstrutiva 
Crônica. Insuficiência Respiratória Aguda. Tromboembolismo Pulmonar. Derrame 
Pleural. Urgências Traumáticas, Regulação Médica nas Urgências. 

IX – Cronograma de Eventos

11/04/2011 até 03/05/2011 Período de insCrição

19/06/2011
Realização da Prova Objetiva e Prova de Títulos (Cirurgião Dentista, Enfermeiro – 

área Saúde da Família, Farmacêutico e Terapeuta Ocupacional)

21/06/2011 Divulgação do gabarito

22 e 24/06/2011 Período para interposição de recursos contra o gabarito

09/07/2011 Resultado dos recursos contra o gabarito

16/07/2011 Resultado das Provas Objetivas, da pontuação dos títulos e classificação

18 e 19/07/2011
Período para interposição de recursos contra a nota da prova objetiva, da 

pontuação dos títulos e classificação

04/08/2011
Resultado dos recursos contra a nota da prova objetiva, da pontuação dos títulos  

e classificação

04/08/2011 Classificação Final

São Carlos, 04 de abril de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

LICITAçÕES

RESUMO DA ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS 
DE PREÇOS TOMADA DE PREÇOS N.°004/2011 PROCESSO N.º 12962/2010 
Aos 06 de abril de 2011, às 14h30min, reuniu-se na Sala de Licitações a Comissão 
Permanente de Licitações para proceder à abertura do envelope de proposta de 
preços apresentado para a Tomada de Preços supracitada. A Comissão procedeu 
à abertura do envelope de proposta de preços apresentado pela empresa HABILI-
TADA, a saber: S A M de Matia Serviços de Construção – EPP. O envelope da empre-
sa inabilitada JM Itápolis Empreendimento e Construtora Ltda. EPP será devolvido 
via correios. A Comissão aguarda o parecer da unidade interessada para proferir 
seu julgamento. Fulvia Cappello Presidente Ad Hoc

PREGÃO ELETRONICO N.° PE 029/2011 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 
4303/2011 - Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, 
que se encontra aberto o Pregão Eletrônico nº. PE 029/2011, que possui como 
objeto a aquisição de fraldas infantis descartáveis e de tecido para as unidades da 
Secretaria Municipal de Educação do Município de São Carlos. O Edital na íntegra 
poderá ser obtido pelos sites: www.licitacoes-e.com.br e www.saocarlos.sp.gov.
br. O limite de acolhimento de propostas dar-se-á até as 8h00min do dia 27 de 
abril de 2011, a abertura das propostas dar-se-á às 8h00min do dia 27 de abril de 
2011 e o início da sessão de disputa de preços será às 10h00min do dia 27 de abril 
de 2011. Maiores informações pelo telefone (16) 3362-1162. São Carlos, 06 de abril 
de 2011. André Luiz dos Santos – Pregoeiro.

PREGÃO ELETRONICO N.° PE 030/2011 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 
196/2011 - Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, 
que se encontra aberto o Pregão Eletrônico nº. PE 030/2011, que possui como ob-
jeto a aquisição de uniformes para atender aos servidores da guarda civil e vigias 
da Prefeitura Municipal de São Carlos. O Edital na íntegra poderá ser obtido pelos 
sites: www.licitacoes-e.com.br e www.saocarlos.sp.gov.br. O limite de acolhimen-
to de propostas dar-se-á até as 8h00min do dia 28 de abril de 2011, a abertura das 
propostas dar-se-á às 8h00min do dia 28 de abril de 2011 e o início da sessão de 
disputa de preços será às 10h00min do dia 28 de abril de 2011. Maiores informa-
ções pelo telefone (16) 3362-1162. São Carlos, 06 de abril de 2011. André Luiz dos 
Santos – Pregoeiro.

PREGÃO ELETRONICO N.° PE 031/2011 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 
12639/2011 - Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, 
que se encontra aberto o Pregão Eletrônico nº. PE 031/2011, que possui como 
objeto a contratação de empresa especializada em apoio logístico para os Feste-
jos da 45ª Festa do Clima e da Virada Cultural 2011 no Município de São Carlos. O 
Edital na íntegra poderá ser obtido pelos sites: www.licitacoes-e.com.br e www.
saocarlos.sp.gov.br. O limite de acolhimento de propostas dar-se-á até as 8h00min 
do dia 20 de abril de 2011, a abertura das propostas dar-se-á às 8h00min do dia 20 
de abril de 2011 e o início da sessão de disputa de preços será às 10h00min do dia 
20 de abril de 2011. Maiores informações pelo telefone (16) 3362-1162. São Carlos, 
06 de abril de 2011. André Luiz dos Santos – Pregoeiro.

PREGÃO ELETRONICO N.° PE 032/2011 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 
3590/2011 - Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, 
que se encontra aberto o Pregão Eletrônico nº. PE 032/2011, que possui como a 
aquisição de material hidráulico para unidades escolares da rede municipal de 
ensino do Município de São Carlos. O Edital na íntegra poderá ser obtido pelos si-
tes: www.licitacoes-e.com.br e www.saocarlos.sp.gov.br. O limite de acolhimento 
de propostas dar-se-á até as 8h00min do dia 02 de maio de 2011, a abertura das 
propostas dar-se-á às 8h00min do dia 02 de maio de 2011 e o início da sessão de 
disputa de preços será às 10h00min do dia 02 de maio de 2011. Maiores informa-
ções pelo telefone (16) 3362-1162. São Carlos, 06 de abril de 2011. André Luiz dos 
Santos – Pregoeiro.

PREGÃO ELETRONICO N.° PE 033/2011 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 
4352/2011 - Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, 
que se encontra aberto o Pregão Eletrônico nº. PE 033/2011, que possui como 
objeto o registro de preços para fornecimento de iogurte com polpa de morango 
para abastecer as unidades escolares e outras do Município de São Carlos. O Edital 
na íntegra poderá ser obtido pelos sites: www.licitacoes-e.com.br e www.saocar-
los.sp.gov.br. O limite de acolhimento de propostas dar-se-á até as 8h00min do 
dia 03 de maio de 2011, a abertura das propostas dar-se-á às 8h00min do dia 03 
de maio de 2011 e o início da sessão de disputa de preços será às 10h00min do 
dia 03 de maio de 2011. Maiores informações pelo telefone (16) 3362-1162. São 
Carlos, 06 de abril de 2011. André Luiz dos Santos – Pregoeiro.

PREGÃO ELETRONICO N.° PE 034/2011 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 
37152/2010 - Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, 
que se encontra aberto o Pregão Eletrônico nº. PE 034/2011, que possui como 
objeto  registro de preços para fornecimento de gêneros estocáveis para eventos 
especiais das unidades escolares e outras do Município de São Carlos.  O Edital na 
íntegra poderá ser obtido pelos sites: www.licitacoes-e.com.br e www.saocarlos.
sp.gov.br. O limite de acolhimento de propostas dar-se-á até as 8h00min do dia 04 
de maio de 2011, a abertura das propostas dar-se-á às 8h00min do dia 04 de maio 
de 2011 e o início da sessão de disputa de preços será às 10h00min do dia 04 de 
maio de 2011. Maiores informações pelo telefone (16) 3362-1162. São Carlos, 06 
de abril de 2011. André Luiz dos Santos – Pregoeiro.

PREGÃO ELETRONICO N.° PE 035/2011 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 
1788/2011 - Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, 
que se encontra aberto o Pregão Eletrônico nº. PE 035/2011, que possui como ob-
jeto a contratação de empresa especializada em locação de infra-estrutura neces-
sária para a realização de 4 (quatro) edições do Projeto Tenda Móvel de Teatro no 
ano de 2011.  O Edital na íntegra poderá ser obtido pelos sites: www.licitacoes-e.
com.br e www.saocarlos.sp.gov.br. O limite de acolhimento de propostas dar-se-á 
até as 8h00min do dia 20 de abril de 2011, a abertura das propostas dar-se-á às 
8h00min do dia 20 de abril de 2011 e o início da sessão de disputa de preços será 
às 15h00min do dia 20 de abril de 2011. Maiores informações pelo telefone (16) 
3362-1162. São Carlos, 06 de abril de 2011. André Luiz dos Santos – Pregoeiro.

TOMADA DE PREÇOS N.° 011/2011 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 
31116/2010 - Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, 
que se acha aberta licitação na modalidade de tomada de preços, sob o regime 
de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, tendo como objeto a contratação de em-
presa de engenharia para execução da reforma do Centro Municipal de Educação 
Infantil “Pedro Pucci” no Bairro Santa Maria II, no Município de São Carlos, nos ter-
mos dos Anexos do edital que serão fornecidos em CD-ROM. O edital na íntegra 
poderá ser obtido na Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal 
de São Carlos, situada à Rua Episcopal, n.º 1575, 3º andar, Centro, São Carlos, fone 
(16) 3362-1162, a partir do dia 07 de abril de 2011 até o dia 26 de abril de 2011, 
no horário das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 16h30min, mediante o 
recolhimento de emolumentos no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais) e pelo site 
www.saocarlos.sp.gov.br. Os envelopes contendo a documentação e a proposta 
serão recebidos na Comissão Permanente de Licitações até às 09h00min do dia 
26 de abril de 2011, quando após o recebimento, iniciar-se-á sessão de abertura. 
São Carlos, 06 de abril de 2011. Caroline Garcia Batista - Presidente da Comissão 
Permanente de Licitações.

RESUMO DA ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITA-
ÇÃO CONCURSO Nº 001/2011 – Seleção de Projetos Culturais  PROCESSO Nº 
29733/2010 Aos 05 de abril de 2011, às 09h00min, reuniram-se no Auditório Ben-
to Prado de Almeida Ferraz Junior a Comissão Permanente de Licitações e os re-
presentantes presentes para procederem à abertura dos envelopes de habilitação 
apresentados para o Concurso supracitado. A Comissão procedeu à abertura dos 
envelopes de habilitação apresentados pelos participantes, a saber:

1. 
Airton de Almeida Pena Junior

2. 
André Luis de Souza Pinto

3. 
Andrea Cabral Ferreira

4. 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Vila Conceição – São Carlos

5. 
Associação Cultural Estação do Circo – ACEC

6. 
Associação Cultural Rochedo de Ouro

7. 
Associação São Carlos Presente e Futuro

8. 
Breno Carneiro de Menezes

9. 
Carlos Aberto Sousa Sguissardi

10. 
Carlos Eduardo de Aguiar

11. 
Claudirene Aparecida de Paula Bandini

12. 
Daniel Deriggi

13. 
Daniel Marostegan e Carneiro

14. 
Daniele Busatto Mendonça

15. 
Eduardo Nespoli

16. 
Eduardo Rodrigues de Souza

17. 
Essio Pallone Filho

18. 
Felipe Vasconcelos Fontes Rocha Côrtes

19. 
Fernando Chiari Cruz

20. 
Gabriela Loreti

21. 
Gustavo Cesar Ribeiro

22. 
Helena Maria Boschi da Silva

23. 
Henrique Dias Soares de Barros

24. 
Izis Cavalcanti

25. 
Janaína Chelo Amaral Galdi

26. 
Jeferson Straatmann

27. 
João Carlos Betoni
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28. 
João Marcos de Oliveira

29. 
João Marcos de Oliveira

30. 
João Moura Iamarino Leite Ribeiro

31. 
Julio Cesar Peronti

32. 
Laís Meneguello Bressan

33. 
Leonardo dos Santos Matricardi

34. 
Ligia Borba Cerqueira de Oliveira

35. 
Lincoln Rossi Penazzi

36. 
Luiz Gustavo Belezoni Palma

37. 
Marcel Guerreiro

38. 
Marco Antonio Liu Targa Mancini

39. 
Marco Antonio Visconte  Escrivão

40. 
Maria A. Rabachin e Cynthia E. Taboada

41. 
Maria Gabriela dos Santos

42. 
Maria Isabel Cardoso de Matos Zattera

43. 
Maria Julia Stella Martins

44. 
Marina Rossato Fernandes

45. 
Mario Pizzignacco

46. 
Maurício Tagliadelo

47. 
Natanailtom de Santana Morador

48. 
Nilo Arruda Mortara Freire Gomes

49. 
ONG Ramuda – Pamos que Brotam em Tempos de Mudança

50. 
Patrícia Souza Ceschi

51. 
Pedro Henrique Eneas Ferreira

52. 
Priscila Gomes Halabi

53. 
Promuvi – Aila Barbosa Camargo

54. 
Raoni Reis Novo

55. 
Regina Dias

56. 
Renato Coelho Pannacci

57. 
Ricardo Luis Macedo

58. 
Rodrigo dos Santos Palerosi

59. 
Rodrigo Zanin

60. 
Silvana Soares

61. 
Teia – Casa de criação

62. 
Tiago Marcondes Alves de Lima

63. 
Unidos pela Arte – Associação Cultural dos Artesãos e Artista de São Carlos

64. 
Vanderlei dos reis Filho

65. 
Victor Cherubin Alves

66. 
Vivian Parreira da Silva

67. 
Wilson Alves Bezerra

A Comissão decide suspender a sessão para análise da documentação apresen-
tada e dos questionamentos. As quatro caixas contendo todos os envelopes nº02 
- Projetos foram lacradas e vistadas pelos presentes em seu fecho a fim de garantir 
sua inviolabilidade. Caroline Garcia Batista Presidente

RESUMO DA ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITA-
ÇÃO CONVITE DE PREÇOS N.° 001/2011 PROCESSO Nº 28579/2010 Aos 06 de 
abril de 2011, às 09h00min, reuniu-se na Sala de Licitações a Comissão Permanen-
te de Licitações para proceder à abertura dos envelopes de documentação apre-
sentados para o Convite supracitado. A Comissão procedeu à abertura do envelo-
pe de habilitação apresentado pela empresa, a saber: Construnew Construções e 
Comércio Ltda. A Comissão, após a análise da documentação apresentada JULGA 
HABILITADA a empresa participante. Em prosseguimento, foi aberto o envelope 
de proposta de preços, e seu conteúdo foi vistado pelo presentes. A Comissão 
aguarda o parecer da unidade interessada para proferir seu julgamento. Fulvia 
Cappello Presidente Ad Hoc

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2011 - PROCESSO Nº 11369/2010 - COMUNI-
CADO DE RESPOSTA - COMUNICAMOS, pelo presente, que a resposta ao ques-
tionamento da empresa Splice Indústria, Comércio e Serviços Ltda referente ao 
Pregão Eletrônico em epígrafe encontra-se disponível nos sites www.licitacoes-e.
com.br e www.saocarlos.sp.gov.br. São Carlos, 06 de abril de 2011. André Luiz Dos 
Santos – Pregoeiro.

Pregão Eletrônico N. º 023/2011 - Processo n. º 10603/2011 – HOMOLOGAÇÃO 
- Objeto: Contratação de hotel categoria mínima de 4 (quatro) estrelas com forne-
cimento de hospedagem e alimentação na cidade de São Carlos para receber as 
equipes do Brasil, Uruguai e Diretoria de CBF, para o evento do Desafio Internacio-
nal de Futsal nos dias 06 a 10 de abril de 2011. Homologo a decisão proferida pelo 
Senhor Pregoeiro, referente ao lote n° 01 adjudicado à empresa HOTEL ANACÃ 
SÃO CARLOS LTDA devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 68.957.117/0001-00. 
Nesta oportunidade, designo o servidor Aparecido Francisco Roza de Moraes para 
efetuar a homologação junto ao site do Banco do Brasil. São Carlos, 06 de abril de 
2011. Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito Municipal

Inexigibilidade de Licitação - Processo nº. 2020/2011 - Ratifico, para os devidos 

fins, a inexigibilidade de licitação para a contratação da TV RECORD DE FRANCA 
S/A para a veiculação, produção e cross mídia do evento “3ª Copa Record de Futsal 
Feminino 2011” com fundamento no Artigo 25, caput, da Lei 8.666/93, conforme 
o que consta do processo administrativo protocolado sob o n° 2020/2011. São 
Carlos, 06 de abril de 2011. Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito Municipal.

EXTRATOS

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 135/10

Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: CONSTRUNEW Construções e Comércio Ltda.
Objeto: prorroga a vigência do contrato de execução de terraplenagem de ter-
reno e serviços diversos para implantação de escola no bairro Cidade Aracy para 
08/05/11.
Data da assinatura: 21/03/11
Processo nº 8.966/10

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 161/08

Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Petrobrás do Brasil S.A.
Objeto: prorroga a vigência do contrato de fornecimento de emulsão asfáltica 
tipo RM-1C e RR-2C para 04/04/12
Data da assinatura: 18/03/11
Processo nº 20.295/08

EXTRATO DO CONTRATO Nº 31/11
Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Fernandes & Olbrick Terceirização de Mão de Obra Ltda.
Objeto: fornecimento de mão de obra para o processamento de hortifrutícolas
Valor: R$ 137.689,14
Data da assinatura: 23/03/11
Vigência: 12 meses
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 7/11
Processo nº 33.761/10

DECRETO Nº 124
DE 6 DE ABRIL DE 2011

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, AMIGÁVEL 
OU JUDICIAL, PARTE DO BEM IMÓVEL DE MARIA LUIZA BATISTELA.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas 
atribuições legais, em especial a prevista no artigo 6º do Decreto-Lei nº 3.365, de 
21 de junho de 1941, e tendo em vista o que consta do processo administrativo 
protocolado sob o nº 36.488/10,
DECRETA
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública para fins de desapropriação, amigável 
ou judicial, parte do bem imóvel abaixo descrito, destinado à abertura da Estrada 
nº 2, marginal à Rodovia Washington Luis.
Local: Estrada nº 6 – Atual Rua José Augusto Ferrari, chácara 15 – Recreio Campes-
tre – São Carlos - SP.
Proprietário: Maria Luiza Batistela
Matrícula nº: 69.230
Descrição: “Parte de uma área de terras, sem benfeitorias, situada nesta cidade, 
município, comarca e circunscrição de São Carlos - SP, com frente  para a Estrada 
nº 6 (atual Rua José Augusto Ferrari) s/nº, esquina com a Estrada nº 2 e com a 
Estrada do Pinheiro, na gleba Recreio Campestre; sob nº 15 da planta dos vende-
dores, ora desmembrada do Sítio da Pedra – Gleba Recreio Campestre, com área 
de 1.700,30m2, medindo em sua integridade 8,60 metros de frente para a Estrada 
nº 6 (atual Rua José Augusto Ferrari); mede 212,00 metros pela Estrada nº 2; 8,60 
metros de largura nos fundos, pela Estrada Pinheiro; do outro lado, a partir da 
Estrada nº 6 (atual Rua José Augusto Ferrari) para os fundos, mede 212,00 metros 
confrontando nesta face com a área remanescente da Chácara nº 15.”
Art. 2º Será efetuada desapropriação amigável desde que:
I – o expropriado apresente título de domínio sobre o qual não paire dúvida;
II - o valor estipulado não ultrapasse o fixado no laudo de avaliação.
Art. 3º Fica autorizada a invocação de urgência no processo judicial de desapro-
priação, conforme disposto no artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho 
de 1941. 
Art. 4º As despesas decorrentes deste Decreto correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 6 de abril de 2011.
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 125
DE 6 DE ABRIL DE 2011

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, AMIGÁVEL 
OU JUDICIAL, PARTE DO BEM IMÓVEL DE JOSÉ CARLOS SANTOS E S/M.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas 
atribuições legais, em especial a prevista no artigo 6º do Decreto-Lei nº 3.365, de 
21 de junho de 1941, e tendo em vista o que consta do processo administrativo 
protocolado sob o nº 36.480/10,
DECRETA
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública para fins de desapropriação, amigável 
ou judicial, parte do bem imóvel abaixo descrito, destinado à abertura da Estrada 
nº 2, marginal à Rodovia Washington Luís.
Local: Rodovia Washington Luís – DER, parte da gleba 65 – Recreio Campestre, 
São Carlos – SP.
Proprietários: José Carlos Santos e Elisabete Álvares Santos.
Matrícula nº: 91.671
Descrição: “Parte de uma área de terras, sem benfeitorias, situada neste município, 
comarca e circunscrição de São Carlos - SP, constituída de Parte da Gleba 65 do 
Recreio Campestre, desmembrada do Sítio da Pedra, que é composta por 852,33 
m2, a qual mede 8,60 metros, na face que confronta com o imóvel de Ildo Boence 
– atual Estrada nº 5 (Rua Jandyra Masci Pares); 106,00 metros, na face que confron-
ta com o DER (Rodovia Washington Luís); 8,60 metros na face que confina com 
o lote 48 do Recreio Campestre (matrícula nº 11.526); e 106,00 metros em linha 
reta, fechando o perímetro, confrontando com a área remanescente da matrícula 
nº 91.671.”
Art. 2º Será efetuada desapropriação amigável desde que:
I – o expropriado apresente título de domínio sobre o qual não paire dúvida;
II - o valor estipulado não ultrapasse o fixado no laudo de avaliação.
Art. 3º Fica autorizada a invocação de urgência no processo judicial de desapro-
priação, conforme disposto no artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho 
de 1941. 
Art. 4º As despesas decorrentes deste Decreto correrão por conta de dotações 

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 6 de abril de 2011.
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 126
DE 6 DE ABRIL DE 2011

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, AMIGÁVEL 
OU JUDICIAL, PARTE DO BEM IMÓVEL DE Valmassey Comércio de Tratores, Imple-
mentos e Peças Ltda. - ME
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas 
atribuições legais, em especial a prevista no artigo 6º do Decreto-Lei nº 3.365, de 
21 de junho de 1941, e tendo em vista o que consta do processo administrativo 
protocolado sob o nº 36.487/10,
DECRETA
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública para fins de desapropriação, amigável 
ou judicial, parte do bem imóvel abaixo descrito, destinado à abertura da Estrada 
nº 2, marginal à Rodovia Washington Luís.
Local: Estrada nº 6 – Atual Rua José Augusto Ferrari, lote 48 (parte) – Recreio Cam-
pestre, São Carlos - SP
Proprietário: Valmassey Comércio de Tratores, Implementos e Peças Ltda. - ME
Matrícula nº: 11.526
Descrição: “Parte de uma área de terras, constituída de parte de uma faixa “non 
aedificandi”, sem benfeitorias, situada neste município, comarca e circunscrição 
de São Carlos - SP, constituída de Parte do Lote nº 48, do Recreio Campestre, com 
área superficial de 852,33 m², com a seguinte descrição perimétrica: tem início no 
vértice 01, localizado junto a cerca de divisa com a Estrada nº 6 (atual Rua José Au-
gusto Ferrari) e junto à divisa com a Rodovia SP 310 (na altura do km 222 + 779,28 
metros), do lado direito no sentindo Itirapina São Carlos; partindo deste vértice 
(01) pela cerca com o rumo magnético de 79°15’24” SE e distância de 8,60 metros 
até o vértice 01A, confrontando neste percurso com a Estrada nº 6 (atual Rua José 
Augusto Ferrari). Daí deflete à esquerda e segue pela cerca com o rumo 10°47’12” 
NW e distância de 106,00 metros até o vértice 04A, confrontando neste percurso 
com área remanescente do lote nº 48 (matrícula nº 11.526) de propriedade de 
Ana Maria Di Genova Pereira da Silva e Francisco de Assumpção Pereira da Silva. 
Daí deflete à esquerda e segue pelo alinhamento com rumo de 79º 54’34” NW e 
distância de 8,60 metros até o vértice 04, confrontando neste percurso com lote nº 
65 (matrícula nº 91.671). Daí deflete novamente à esquerda e segue pelo alinha-
mento com o de 10°13’00” SE e distância 106,00 metros até encontrar o vértice 
inicial (01), confrontando neste último percurso com o Departamento de Estradas 
de Rodagem do Estado de São Paulo – DER, Rodovia SP 310 (matrícula nº 21.745), 
antigamente estrada nº 2.”
Art. 2º Será efetuada desapropriação amigável desde que:
I – o expropriado apresente título de domínio sobre o qual não paire dúvida;
II - o valor estipulado não ultrapasse o fixado no laudo de avaliação.
Art. 3º Fica autorizada a invocação de urgência no processo judicial de desapro-
priação, conforme disposto no artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho 
de 1941. 
Art. 4º As despesas decorrentes deste Decreto correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 6 de abril de 2011.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS

TV EDUCATIVA DE SãO CARLOS
EDITAL DE CONVOCAçãO DE ESTÁGIO REMUNERADO

A Diretora-Presidente da Fundação Educacional São Carlos convoca a candidata 
PATRÍCIA LELLI FERREIRA, classificada em 1º lugar no processo seletivo nº 01/2011 
- Concessão de bolsa-estágio de curso de jornalismo, a comparecer na TV Educa-
tiva de São Carlos, no dia 08 de abril de 2011, às 14h30min, para tratar da celebra-
ção do termo de compromisso de estágio.
São Carlos, 06 de abril de 2011.
ELISETE SILVA PEDRAZZANI
Diretora-Presidente da FESC

CONVOCAçãO DE CONCURSO PÚBLICO
EM CARÁTER TEMPORÁRIO

A Diretora-Presidente da Fundação Educacional São Carlos convoca os candidatos 
abaixo a comparecerem na instituição no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da 
publicação desta, das 8 às 11 horas ou das 14 às 17 horas, munidos dos documen-
tos exigidos para contratação, conforme Edital e Norma do Concurso Público e Lei 
Municipal nº 15.158/09, de 23/12/2009.
O não comparecimento será considerado como desistência tácita da vaga.
Nº do Concurso: 21
Emprego: Educador – Informática

nome
ClassiFiCação

RICARDO WAGNER CAMPOS MARTINS  11ª

RENATA MIRELLA FARINA  12ª

EVANDRA MARIA RAYMUNDO  13ª

BRENO MICHELONI   14ª

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

nome ClassiFiCação



Atos Oficiais

DIÁRIO OFICIAL
Quinta-feira, 7 de abril de 2011 
www.saocarlos.sp.gov.br10 SÃO CARLOS

PREFEITURA DE

HEBER DOS SANTOS TAVARES 15ª

HUGO SOCORRO SAMPAIO SILVA  16ª

ARIOVALDO SANO 17ª

DANIEL CASSIMIRO FERNANDES  18ª

ANDRÉIA VIEIRA DO NASCIMENTO 19ª

ELAINE CECÍLIA GATTO  20ª

HUGO CESAR DANELLA  21ª

ERIKA SIMAO 22ª

ADRIANA SILVA AZEVEDO  23ª

DANIEL  AUGUSTO OLIVEIRA  24ª

ROMEU BERTHO JUNIOR 25ª

THIEGO GARRITO FOSALUZA   26ª

São Carlos, 05 de abril de 2011.
PROFA. DRA. ELISETE SILVA PEDRAZZANI
Diretora-Presidente da FESC

EDITAL DE RETIFICAçãO
CONCURSOS PÚBLICOS Nº. 24

A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS - FESC, entidade de direito público in-
terno torna pública a RETIFICAÇÃO do Edital dos Concursos Públicos nº 24 para 
Auxiliar Administrativo.

I – Do Emprego e Vaga

ConCurso 
PúbliCo 
número

emPrego
número 

de 
Vagas

Jornada de 
trabalHo

salário Padrão* Pré-requisito

24 Auxiliar Administrativo 01
40 horas 
semanais

 R$ 967,00 Ensino Médio 
completo

* Auxilio alimentação previsto na Lei 13130/03 incorporado ao vencimento pa-
drão por força da Lei 13771/06.

I.1. Das Atribuições Gerais do Emprego

Auxiliar Administrativo: Executar serviços de apoio à administração escolar: pres-
tar informações sobre cursos e demais atividades educacionais, atender professo-
res e alunos, efetivar cadastros, matrículas e cancelamento de matrículas, elaborar 
listas de freqüência, emitir certificados, declarações, recibos e boletos bancários, 
receber taxas de matrículas e de contribuição de cessão onerosa, auxiliar na co-
brança de débitos escolares, arquivar documentos escolares, apoiar as solenida-
des de entrega de certificados. 
Executar serviços de apoio à gestão de pessoal: auxiliar nos procedimentos de 
seleção, contratação, acompanhamento funcional e rescisão, acompanhamento 
do estágio probatório, auxiliar no controle de ponto e na elaboração de folha de 
pagamento, auxiliar na emissão de certidões e declarações, apoiar a elaboração 
de relatórios de rendimentos e movimentação de servidores, auxiliar no atendi-
mento aos servidores. Colaborar nos procedimentos de levantamento, controle e 
distribuição de benefícios. Executar serviços de apoio à administração financeira: 
auxiliar na escrituração de livros, no recebimento e conferência de notas fiscais, 
auxiliar na escrituração e cobrança de débitos inscritos em dívida ativa e/ou em 
execução, receber, conferir e arquivar documentos. 
Executar serviços de apoio à realização de compras diretas, controle de bens mó-
veis e de material de consumo. 
Executar serviços gerais de secretaria: digitar textos, elaborar tabelas, planilhas 
e gráficos, preencher formulários, classificar, arquivar e recuperar documentos, 
atender o público, realizar agendamentos, utilizar o sistema operacional e pacote 
Office (software livre e ou proprietário) aplicando os conhecimentos de informáti-
ca, de forma atualizada e aplicada à melhoria da dinâmica de trabalho.

II - Das Inscrições

1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas de 11.04.11 às 16 horas de 03.05.11 
(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 11.04.11  às 16 horas de 03.05.11;
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 encerramen-
to das inscrições (03.05.11). 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 pa-
gamento do boleto referente à taxa de inscrição. A pesquisa para acompanhar 
a situação da inscrição deverá ser feita no site www.vunesp.com.br, na página 
do Concurso Público, dez dias após o encerramento do período de inscrições 
(03.05.11). 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 au-
tenticação mecânica ou com o respectivo comprovante de pagamento, referente 
à taxa de inscrição.
1.1.5. Às 16 horas (horário de Brasília) de 03.05.11, 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 
11.04.11  a 03.05.11, ou por qualquer outro meio não especificado neste Edital.

2. O pagamento da importância correspondente à taxa de inscrição poderá ser 
efetuado em dinheiro ou em cheque, no valor de R$ 40,00 (quarenta reais).

Obs. No valor mencionado já estão incluídas as despesas referentes aos serviços 
bancários relativos às inscrições. Não será concedida ISENÇÃO da taxa de inscri-
ção.
2.1. A inscrição feita com cheque será considerada efetivada após a respectiva 
compensação. 
2.2. Caso haja devolução do cheque, por qualquer motivo, a inscrição será anu-

lada.
2.3. O agendamento do pagamento só será aceito se comprovado a sua efetiva-
ção 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 in-
formações prestadas, pessoalmente ou por seu procurador, na ficha e no requeri-
mento 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 obe-
decer ao procedimento descrito no subitem 4, item II.1 - Das Inscrições para Can-
didatos 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 bra-
ço quebrado e outras deverão fazer, durante o período de inscrição, solicitação à 
Fundação VUNESP localizada na Rua Dona Germaine Burchard, 515 – Água Branca 
- São Paulo, SP – CEP 05002-062, pessoalmente ou via SEDEX, ou através do site 
www.vunesp.com.br, especificando o nome completo, endereço, telefone e área 
em que está inscrito.
4.3. A VUNESP e a FESC 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 nº. 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.
3. O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do cargo 
são compatíveis com a deficiência de que é portador.
4. 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 (11.04.11  a 03.05.11), 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 ex-
pressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Do-
ença – CID, bem como a causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de 
adaptação da sua prova;
b) requerimento com a qualificação completa do candidato, bem como a especi-
ficação 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.
5. Consideram-se deficiências aquelas conceituadas na medicina especializada, 
de acordo com os padrões mundialmente estabelecidos, e que constituam infe-
rioridade que implique grau acentuado de dificuldade para integração social, de 
acordo com o previsto no Decreto 3.298 de 20/12/1999.
6. Não serão considerados como deficiência visual os distúrbios de acuidade visu-
al passível de correção, como, miopia, astigmatismo etc.
7. 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.
8. As pessoas portadoras de necessidades especiais participarão do Concurso em 
igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere o conteúdo, 
avaliação, duração, data, horário e local de realização das fases deste concurso.
9. 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.
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.
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 
compatibilidade da deficiência com o emprego, por junta médica.
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
Cabe à VUNESP a confecção, aplicação e correção das provas objetivas e o proces-
samento do concurso. A Comissão responsável pelo acompanhamento dos traba-
lhos dos concursos será designada por portaria da Diretora Presidente da FESC.
Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acrésci-
mos, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, 
circunstância que será mencionada em Edital ou aviso publicado.
A inscrição do candidato importará no conhecimento e aceitação tácita das con-
dições do concurso estabelecidas neste Edital e Normas.
Será automaticamente excluído do Concurso Público o candidato que:
a) não comparecer às provas;
b) não entregar ao fiscal a folha definitiva de respostas ao final das provas;
usar de meios ilícitos na execução das provas.
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 
vigência deste concurso, para os candidatos portadores de necessidades espe-
ciais, desde que aprovados. Os portadores de necessidades especiais participarão 
do certame em igualdade de condições com os demais candidatos, no que diz 
respeito ao conteúdo e a avaliação das provas.
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.
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 
compatibilidade da deficiência com o emprego, por junta médica.
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.

A aprovação e correspondente classificação não geram direito automático de 
contratação.
O provimento das vagas constantes deste Edital e das que vierem a surgir ocorrerá 
de acordo com a necessidade da FESC, durante a validade do concurso, obede-
cendo à ordem de classificação. 
Não será permitida a acumulação remunerada de cargos e empregos públicos, 
exceto nas hipóteses previstas no inciso XVI do Art. 37 da Constituição Federal.
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.
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 docu-
mentos que lhe forem exigidos.
A inexatidão das informações ou a constatação de irregularidade em documen-
tos, ainda que verificadas posteriormente, eliminará o candidato do concurso.
O concurso terá validade de dois anos, contados da data da sua homologação, 
podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Fundação Educacional 
São Carlos.
Em caso de aprovação fica o candidato responsabilizado por atualizar pessoal-
mente ou através de procuração o seu endereço e outros dados cadastrais na Di-
visão de Administração e Finanças da FESC.
Os casos omissos serão resolvidos pela comissão examinadora designada para a 
realização do concurso.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente Edital 
e são afixadas as Normas do Concurso na sede da FESC.
São Carlos, 04 de Abril de 2011.
ELISETE SILVA PEDRAZZANI
Diretora Presidente
NORMAS DO CONCURSO PARA O EMPREGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO

I – Do Concurso

A presente norma rege o Concurso Público para o emprego de Auxiliar Adminis-
trativo, vinculada ao Edital do Concurso Público nº 24.

II - Da Seleção

A seleção constará de Prova Objetiva de caráter eliminatório. A prova versará so-
bre Português, Matemática e Informática e será elaborada de acordo com a espe-
cificidade do emprego. 

TABELA PROVA OBJETIVA

emPrego ProVas itens Valor
data da 
ProVa 

obJetiVa

Auxiliar Administrativo

Português 10

100 
pontos

19/06/2011Matemática 10

Informática 30

III - Da Realização da Prova

III.1 – Da realização da Prova Objetiva
1 - A prova objetiva será realizada na cidade de São Carlos, no dia 19/06/2011, às 
13 horas, em locais serem comunicados por meio de publicação no Diário Oficial 
do Município de São Carlos e afixados na sede da FESC – Rua São Sebastião, nº 
2.828, Vila Nery, São Carlos – SP.
1.1. Será excluído do Concurso o candidato que não comparecer ao local de con-
vocação informado no Diário Oficial do Município. 
2 - O candidato poderá também acompanhar na home page da VUNESP – www.
vunesp.com.br.
3 - O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antece-
dência de 30 (trinta) minutos, munido de:
Comprovante de inscrição;
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, 
verbalmente ou por escrito ou usando de meios ilícitos. 
  8 - O candidato não poderá ausentar-se da sala de provas sem o acompanha-
mento 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 res-
postas na Folha Definitiva de Respostas, que será o único documento válido para 
correção eletrônica. O preenchimento da Folha Definitiva de Respostas será de in-
teira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com 
as instruções 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.
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 
recinto de provas depois de decorrida uma hora do seu início e não levará o ca-
derno de questões. 
14 - Durante a aplicação da prova, poderá ser colhida a impressão digital do can-
didato, sendo que, na impossibilidade de o candidato realizar o procedimento, 
esse deverá registrar sua assinatura, em campo predeterminado, por três vezes.

IV – Do Julgamento da Prova

1. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terá 
caráter eliminatório e classificatório.
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2. Será considerado habilitado o candidato que acertar no mínimo 40% das ques-
tões da prova de Matemática, 50% das questões da Prova de Português e 50% das 
questões da Prova de Informática;

V - 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 in-
terpor recurso contra o gabarito, o resultado das diversas etapas do Concurso Pú-
blico 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 
candidatos 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 habilita-
ção.
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 sobera-
na 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 àquele 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 ou-
tro 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.

VI - Classificação Final

A Nota Final será composta pela soma dos pontos da Prova de Português, Mate-
mática e Informática.
2. Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente do total 
de pontos obtidos, 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 aposentadoria por in-
validez. 
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 Divisão de Administração e Finanças da FESC, Rua São Sebastião, 
nº 2.828, Vila Nery, para realização de perícia médica e verificação da compatibili-
dade da deficiência com o exercício das atribuições do emprego, por especialista 
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.
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.
A indicação do profissional pelo interessado deverá ser feita no prazo de 5 (cinco) 
dias, contados da ciência do laudo referido no item 5.
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 profe-
rida pela Junta Médica.
Será republicada a lista especial da qual serão excluídos os portadores de necessi-
dades especiais considerados inaptos na inspeção médica.
A classificação final será por ordem decrescente da Nota Final.
Em caso de empate da Nota Final, terá prioridade o candidato que:
Tiver mais Idade 
Obtiver o maior número de pontos na Prova de Informática
Obtiver o maior número de pontos na Prova de Português
Tiver o maior número de filhos.

VII – Da Contratação 

1. São requisitos para a contratação:
ser brasileiro, nato ou naturalizado ou estrangeiro na forma da lei;
possuir os requisitos necessários para exercer o emprego; 
ter 18 (dezoito) anos completos;
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 FESC, com prévia publicação de convocação no Jornal 
Oficial do Município.
3. Por ocasião da contratação, deverão ser apresentados originais e cópias dos 
seguintes documentos:
3.1. Escolaridade prevista no inciso I do Edital dos Concursos;
3.2. 2 fotos 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. A convocação para a contratação será feita por meio de publicação no Diário 
oficial do Município, com data marcada para comparecimento, implicando o não 
comparecimento em desistência tácita da contratação.
5. O candidato poderá optar uma única vez em não assumir a função, ficando re-
manejado para o final da lista de classificados.

VIII – Do Programa

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 pas-
siva. 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 com-
posta. 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 gráfi-
cos. Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, 
volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-
problema.
Informática:
Conceito de Internet e Intranet. Principais aplicativos comerciais para edição de 
textos e planilhas, geração de material escrito, visual e outros. Principais navega-
dores para Internet. Correio Eletrônico. Procedimentos para a realização de cópia 
de segurança. Conceitos de organização de arquivos e métodos de acesso.

IX – Cronograma de Eventos

11.04.11 até 03.05.11 Período de insCrição

19.06.11 Realização da Prova Objetiva

21.06.11 Divulgação do gabarito 

22 e 24.06.11 Período para interposição de recursos do Gabarito 

09.07.11 Divulgação das notas da Prova Objetiva

Fica alterado o seguinte item deste Edital:
Item II - Da Seleção – altera-se a pontuação da Tabela de Prova Objetiva 
Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital e Normas do Concurso.
São Carlos, 04 de Abril de 2011.
ELISETE SILVA PEDRAZZANI
Diretora Presidente

EDITAL DE RETIFICAçãO
CONCURSOS PÚBLICOS Nº. 25 E Nº. 26

A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS - FESC, entidade de direito público 
interno torna pública a RETIFICAÇÃO do Edital dos Concursos Públicos nº 25 e 26 
para Educador – Físico e Educador – Gestão Empresarial e Empreendedorismo.

I – Dos Empregos e Vagas

ConCurso 
PúbliCo 
número

emPrego
número 
de Vagas

Jornada de 
trabalHo 
semanal 

salário 
Padrão*

Pré-requisito 

25 Educador - Físico 01
12 horas 
semanais

 R$ 
821,00

Curso Superior Completo em 
Educação Física 

26
Educador – Gestão 

Empresarial e 
Empreendedorismo 

01

12 horas 
semanais
podendo 

ser 
períodos 

diurno 
e/ou 

noturno, 
inclusive 

aos 
sábados

R$ 
821.00

- Ensino superior completo em 
Administração de Empresas 

ou Economia ou Ciências 
Contábeis ou Marketing ou 
Engenharia de Produção ou 

área correlata

* Auxilio alimentação previsto na Lei 13130/03 incorporado ao vencimento pa-
drão por força da Lei 13771/06.

 I.1.  Da Jornada de Trabalho Semanal:
É de direito da Fundação Educacional São Carlos alterar a jornada de trabalho do 
Educador, com proporcional adequação de seus vencimentos, conforme Lei Mu-
nicipal nº. 14.841/08, de acordo com o quadro abaixo:

emPrego Jornada de trabalHo semanal
VenCimentos / salário 

Padrão

Educador

40 horas R$ 2.073,00

30 horas R$ 1.616,00

20 horas R$ 1.174,00

12 horas R$  821.00

I.2. Das Atribuições Gerais do Emprego

Educador - Físico: Desenvolver atividades de ensino-aprendizagem referentes às 
ações de atividades físicas e de expressão corporal para pessoas jovens, adultas 
e idosas, de diferentes segmentos sociais, que permitam o resgate de identida-
de corporal, da auto-estima e do desenvolvimento corporal, expressivo, espacial 
e criativo, por meio de exercícios físicos, atividades com movimentos livres ou 
conduzidos, atividades lúdicas, coreografias e danças. Desenvolver atividades de 
ensino-aprendizagem relativas às atividades físicas para pessoas idosas visando a 
manutenção e melhoria das capacidades físicas e habilidades motoras ligadas à 
flexibilidade, resistência aeróbica, força muscular, coordenação, equilíbrio; agili-
dade e ritmo, respiração e relaxamento. Práticas orientais como Yoga, Tai Chi-Chi 
Kung e Lian Gong que visem ao despertar da vitalidade inerente ao corpo e da 
energia interior, o desenvolvimento do equilíbrio emocional, o fortalecimento da 
mente e da capacidade de concentração. Planejar atividades de ensino-aprendi-
zagem, definindo objetivos, conteúdo programático, procedimentos de ensino, 
materiais e recursos didáticos, estratégias de avaliação e bibliografia básica. Exe-
cutar o plano de ensino, ministrando aulas e avaliando o aproveitamento escolar. 
Fazer registro da documentação escolar. Garantir a segurança, higiene e proteção 
ambiental das situações de ensino-aprendizagem. Zelar pela manutenção dos 
equipamentos e ambientes de trabalho. Participar de reuniões coletivas de pla-
nejamento e avaliação e propor mudanças estruturais nos cursos. Participar da 
organização e da realização de vivências, visitas, excursões e eventos. Participar 
de projetos e atividades de extensão à comunidade. Participar de ações de capa-
citação e intercâmbio profissional e científico. Sistematizar estudos, informações 
e experiências sobre a área ensinada. 

Educador – Gestão Empresarial e Empreendedorismo: Desenvolver atividades de 
formação, atualização e aperfeiçoamento, para pessoas jovens, adultas e idosas, 
de diferentes segmentos sociais, como aulas, cursos e palestras em gestão empre-
sarial, empreendedorismo, associativismo, cooperativismo, economia solidaria, 
auto gestão, novos modelos de gestão e administração de empresas para diferen-
tes segmentos sociais, que permita a aquisição de conhecimentos e habilidades 
para uso pessoal e profissional, aliando conteúdos e habilidades básicas para o 
exercício da cidadania. Planejar atividades de ensino-aprendizagem, definindo 
objetivos, conteúdo programático, procedimentos de ensino, materiais e recur-
sos didáticos, estratégias de avaliação e bibliografia básica. Executar o plano de 
ensino, ministrando aulas e avaliando o aproveitamento escolar. Fazer registro 
da documentação escolar. Garantir a segurança, higiene e proteção ambiental 
das situações de ensino-aprendizagem. Zelar pela manutenção dos equipamen-
tos e ambientes de trabalho. Participar de reuniões coletivas de planejamento e 
avaliação e propor mudanças estruturais nos cursos. Participar da organização e 
da realização de vivências, visitas, excursões e eventos. Participar de projetos e 
atividades de extensão à comunidade. Participar de ações de capacitação e inter-

câmbio profissional e científico. Sistematizar estudos, informações e experiências 
sobre as áreas de ensino.

II - Das Inscrições

1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas de 11.04.11 às 16 horas de 03.05.11 
(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 11.04.11 às 16 horas de 03.05.11;
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 encerramen-
to das inscrições (03.05.11). 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 pa-
gamento do boleto referente à taxa de inscrição. A pesquisa para acompanhar 
a situação da inscrição deverá ser feita no site www.vunesp.com.br, na página 
do Concurso Público, dez dias após o encerramento do período de inscrições 
(03.05.11). 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 au-
tenticação mecânica ou com o respectivo comprovante de pagamento, referente 
à taxa de inscrição.
1.1.5. Às 16 horas (horário de Brasília) de 03.05.11, 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 
11.04.11 a 03.05.11, ou por qualquer outro meio não especificado neste Edital.

2. O pagamento da importância correspondente à taxa de inscrição poderá ser 
efetuado em dinheiro ou em cheque, no valor de R$ 70,00 (setenta reais).

Obs. No valor mencionado já estão incluídas as despesas referentes aos serviços 
bancários relativos às inscrições. Não será concedida ISENÇÃO da taxa de inscri-
ção.
2.1. A inscrição feita com cheque será considerada efetivada após a respectiva 
compensação. 
2.2. Caso haja devolução do cheque, por qualquer motivo, a inscrição será anu-
lada.
2.3. O agendamento do pagamento só será aceito se comprovado a sua efetiva-
ção 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 in-
formações prestadas, pessoalmente ou por seu procurador, na ficha e no requeri-
mento 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 obe-
decer ao procedimento descrito no subitem 4, item II.1 - Das Inscrições para Can-
didatos 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 bra-
ço quebrado e outras deverão fazer, durante o período de inscrição, solicitação à 
Fundação VUNESP localizada na Rua Dona Germaine Burchard, 515 – Água Branca 
- São Paulo, SP – CEP 05002-062, pessoalmente ou via SEDEX, ou através do site 
www.vunesp.com.br, especificando o nome completo, endereço, telefone e área 
em que está inscrito.
4.3. A VUNESP e a FESC 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 nº. 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.
3. O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do cargo 
são compatíveis com a deficiência de que é portador.
4. 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 (11.04.11 a 03.05.11), 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 ex-
pressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Do-
ença – CID, bem como a causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de 
adaptação da sua prova;
b) requerimento com a qualificação completa do candidato, bem como a especi-
ficação 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.
5. Consideram-se deficiências aquelas conceituadas na medicina especializada, 
de acordo com os padrões mundialmente estabelecidos, e que constituam infe-
rioridade que implique grau acentuado de dificuldade para integração social, de 
acordo com o previsto no Decreto 3.298 de 20/12/1999.
6. Não serão considerados como deficiência visual os distúrbios de acuidade visu-
al passível de correção, como, miopia, astigmatismo etc.
7. A necessidade de intermediários permanentes para auxiliar na execução das 
atribuições da função, ou na realização da prova pelo portador de deficiência, é 
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obstativa à inscrição no Concurso.
8. As pessoas portadoras de necessidades especiais participarão do Concurso em 
igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo, 
avaliação, duração, data, horário e local de realização das fases deste concurso.
9. 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.
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.
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 
compatibilidade da deficiência com o emprego, por junta médica.
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
Cabe à VUNESP a confecção, aplicação e correção das provas objetivas e o proces-
samento do concurso. A Comissão responsável pelo acompanhamento dos traba-
lhos dos concursos será designada por portaria da Diretora Presidente da FESC.
Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acrésci-
mos, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, 
circunstância que será mencionada em Edital ou aviso publicado.
A inscrição do candidato importará no conhecimento e aceitação tácita das con-
dições do concurso estabelecidas neste Edital e Normas.
Será automaticamente excluído do Concurso Público o candidato que:
a) não comparecer às provas;
b) não entregar ao fiscal a folha definitiva de respostas ao final das provas;
c) usar de meios ilícitos na execução das provas.
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 
vigência deste concurso, para os candidatos portadores de necessidades espe-
ciais, desde que aprovados. Os portadores de necessidades especiais participarão 
do certame em igualdade de condições com os demais candidatos, no que diz 
respeito ao conteúdo e a avaliação das provas.
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.
Serão elaboradas duas listas de classificados, uma geral, com a relação de todos 
os candidatos aprovados, e uma especial, com a relação dos candidatos aprova-
dos na condição de portadores de necessidades especiais, após comprovação da 
compatibilidade da deficiência com o emprego, por junta médica.
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.
A aprovação e correspondente classificação não geram direito automático de 
contratação.
O provimento das vagas constantes deste Edital e das que vierem a surgir ocorrerá 
de acordo com a necessidade da FESC, durante a validade do concurso, obede-
cendo à ordem de classificação. 
Não será permitida a acumulação remunerada de cargos e empregos públicos, 
exceto nas hipóteses previstas no inciso XVI do Art. 37 da Constituição Federal.
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.
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 docu-
mentos que lhe forem exigidos.
A inexatidão das informações ou a constatação de irregularidade em documen-
tos, ainda que verificadas posteriormente, eliminará o candidato do concurso.
O concurso terá validade de dois anos, contados da data da sua homologação, 
podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Fundação Educacional 
São Carlos.
Em caso de aprovação fica o candidato responsabilizado por atualizar pessoal-
mente ou através de procuração o seu endereço e outros dados cadastrais na Di-
visão de Administração e Finanças da FESC.
Os casos omissos serão resolvidos pela comissão examinadora designada para a 
realização do concurso.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente Edital 
e são afixadas as Normas do Concurso na sede da FESC.
São Carlos, 04 de Abril de 2011.
ELISETE SILVA PEDRAZZANI
Diretora Presidente

NORMAS DO CONCURSO PARA OS EMPREGOS DE EDUCADOR -  FÍSICO E  
EDUCADOR – GESTÃO EMPRESARIAL E EMPREENDEDORISMO

I – Do Concurso

A presente norma rege os Concursos Públicos para os empregos de Educador-
Físico e Educador - Gestão Empresarial e Empreendedorismo, respectivamente 
vinculada ao Edital dos Concursos Públicos nº 25 e nº 26

II - Da Seleção

A seleção constará das seguintes fases:

1ª Fase - Prova Objetiva para todos os empregos.  A prova versará sobre Portu-
guês, Conhecimentos Pedagógicos e Conhecimentos Específicos; será de caráter 
eliminatório e elaborada de acordo com a especificidade de cada emprego. 

2ª Fase - Prova de Títulos será de caráter classificatório e será realizada para todos 
os empregos.

TABELA PROVA OBJETIVA

emPrego ProVas
número de 
questões

Valor

Educador - Físico

Português 10

100 pontos
Conhecimentos Pedagógicos 10

Conhecimentos Específicos 30

Educador - Físico Prova de Títulos -- 16 pontos

emPrego ProVas
número de 
questões

Valor

Educador – Gestão Empresarial e 
Empreendedorismo

Português 10

100 pontos
Conhecimentos

Pedagógicos
10

Conhecimentos Específicos 30

Educador - Gestão Empresarial e 
Empreendedorismo

Prova de Títulos -- 16 pontos

III - Da Realização das Provas

III.1 – Da realização das Provas Objetivas
1 - A prova objetiva será realizada na cidade de São Carlos, no dia 19/06/2011, às 
13 horas, em locais a serem comunicados por meio de publicação no Diário Oficial 
do Município de São Carlos e afixados na sede da FESC – Rua São Sebastião, nº 
2.828, Vila Nery, São Carlos – SP.
1.1. Será excluído do Concurso o candidato que não comparecer ao local de con-
vocação informado no Diário Oficial do Município. 
2 - O candidato poderá também acompanhar na home page da VUNESP – www.
vunesp.com.br.
3 - O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antece-
dência de 30 (trinta) minutos, munido de:
Comprovante de inscrição;
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, 
verbalmente ou por escrito ou usando de meios ilícitos. 
  8 - O candidato não poderá ausentar-se da sala de provas sem o acompanha-
mento 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 res-
postas na Folha Definitiva de Respostas, que será o único documento válido para 
correção eletrônica. O preenchimento da Folha Definitiva de Respostas será de in-
teira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com 
as instruções 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.
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 
recinto de provas depois de decorrida uma hora do seu início e não levará o ca-
derno de questões. 
14 - Durante a aplicação da prova, poderá ser colhida a impressão digital do can-
didato, sendo que, na impossibilidade de o candidato realizar o procedimento, 
esse deverá registrar sua assinatura, em campo predeterminado, por três vezes.

III. 2  Do Julgamento da Prova Objetiva

        1. As provas objetivas serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos 
e terão caráter eliminatório e classificatório.
Será considerado habilitado o candidato que acertar no mínimo 40% das ques-
tões da prova de Português, 40% das questões da Prova de Conhecimentos Peda-
gógicos e 50% das questões da Prova de Conhecimentos Específicos. 

III. 3 Prova de Títulos:
1. A Prova de Títulos de caráter classificatório será avaliada na escala de 0 (zero) a 
16 (dezesseis) pontos.
2. A entrega de títulos para a Prova de Títulos será realizado no mesmo dia da Pro-
va Objetiva, em 19/06/2011, nos locais e horários a serem comunicados por meio 
de publicação no Diário Oficial do Município de São Carlos.
3. A entrega e a comprovação dos títulos serão de exclusiva responsabilidade do 
candidato, não sendo permitida a juntada ou substituição de quaisquer docu-
mentos extemporâneos.
4. Só serão avaliados os títulos dos candidatos que forem habilitados na Prova 
Objetiva
5. Serão considerados títulos, desde que devidamente comprovados os discrimi-
nados a seguir:
 Para os empregos de: Educador- Físico e Educador – Gestão Empresarial e Em-
preendedorismo:

TABELA PROVA TÍTULOS

título ComProVantes
Valor 

unitário
quant. 

máxima
Valor 

máximo

a) Licenciatura 
Plena ou 

Graduação que não 
seja requisito para 

o emprego

Diploma ou certificado de conclusão de curso, em 
papel timbrado da instituição, contendo carimbo e 

assinatura do responsável. 
1,0 01 1,0

b) Pós-graduação 
lato sensu 

(aperfeiçoamento) 
na área ou área 

correlata, com no 
mínimo 180 horas.

Certificado de conclusão de curso com a respectiva 
carga horária;  histórico escolar e o programa do 

curso em papel timbrado da instituição, contendo 
carimbo e assinatura do responsável.

3,0 01 3,0

b) Pós-graduação 
lato sensu 

(especialização) 
na área ou área 

correlata, com no 
mínimo 360 horas.

Certificado de conclusão de curso com a respectiva 
carga horária;  histórico escolar e o programa do 

curso em papel timbrado da instituição, contendo 
carimbo e assinatura do responsável.

4,0 01 4,0

título ComProVantes
Valor 

unitário
quant. 

máxima
Valor 

máximo

c) Curso de 
Extensão 

Universitária na 
área (com duração 

mínima de 30 
horas) 

Certificado de conclusão de curso, em papel 
timbrado da instituição, contendo carimbo, 

assinatura do responsável e respectiva carga 
horária.

1,0 01 1,0

d) Pós-graduação 

lato sensu 

(aperfeiçoamentocom, 

no mínimo 180 horas ou 

especialização com no 

mínimo 360 horas ) 

Certificado de conclusão de curso com a respectiva 
carga horária;  histórico escolar e o programa do 

curso em papel timbrado da instituição, contendo 
carimbo e assinatura do responsável.

1,0 01 1,0

e) Título de Mestre 
na área em que 

concorre

Diploma devidamente registrado ou declaração/
certificado de conclusão de curso, acompanhado 

do respectivo Histórico Escolar.
5,0 01 5,0

f ) Título de Doutor 
na área em que 

concorre

Diploma devidamente registrado ou declaração/
certificado de conclusão de curso, acompanhado 

do respectivo Histórico Escolar.
6,0 01 6,0

Total Máximo de Pontos 16

6. Não será considerado como título o curso que se constituir em pré-requisito 
para o emprego. Assim sendo, no caso de entrega de títulos, previstos na tabela 
de títulos, que possam ser considerados pré-requisito, o candidato deverá entre-
gar, também, comprovante do pré-requisito, de acordo com a tabela de títulos, 
sob pena de não ter aquele pontuado.
7. Não serão aceitos títulos fora do prazo determinado para sua entrega.
8. Não será permitida a juntada ou substituição de quaisquer documentos extem-
porâneos.
9. Os documentos entregues serão devolvidos, após 120 (cento e vinte) dias da 
data da homologação do Concurso Público, desde que solicitado à Fundação VU-
NESP.
10. Não serão avaliados títulos não especificados na tabela.
11. Será permitida a apresentação dos títulos por procuração mediante entre-
ga do respectivo mandato, com firma reconhecida, acompanhado de cópia do 
documento de identificação do procurador e apresentação do comprovante de 
inscrição.
12. Os documentos deverão ser entregues em cópias reprográficas, autenticadas 
ou acompanhadas da apresentação do original para serem vistadas pelo receptor, 
sendo que não serão aceitos protocolos de documentos ou fac-símile, e não serão 
aceitos, para entrega, documentos originais de diplomas.
13. Os cursos realizados no exterior deverão ser revalidados por universidades 
oficiais que mantenham cursos congêneres, credenciados junto aos órgãos com-
petentes.
14. Serão considerados títulos os obtidos ou concluídos até 30 de abril de 2011.
15. O candidato que desatender aos termos da convocação não poderá apresen-
tar seus títulos, recebendo pontuação zero nesse item.
16. Os resultados da avaliação dos títulos serão publicados no Diário Oficial do 
Município de São Carlos, no site www.vunesp.com.br e afixados em quadro de 
avisos da FESC.
17. A avaliação dos títulos estará sob a responsabilidade da Fundação VUNESP.
18. Todos os documentos apresentados, cuja devolução não for solicitada no pra-
zo de até 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da homologação do resultado 
final do Concurso Público, poderão ser incinerados pela Fundação VUNESP.

IV - 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 in-
terpor recurso contra o gabarito, o resultado das diversas etapas do Concurso Pú-
blico 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 
candidatos 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 habilita-
ção.
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 sobera-
na 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 àquele 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 ou-
tro 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.

V - Da Pontuação Final e Critérios de Desempate

1. A pontuação final do candidato será a somatória das notas obtidas nas provas 
objetiva e de títulos.
2. Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente do total 
de pontos obtidos, 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 aposentadoria por in-
validez. 
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 Divisão de Administração e Finanças da FESC, Rua São Sebastião, 
nº 2.828, Vila Nery, para realização de perícia médica e verificação da compatibili-
dade da deficiência com o exercício das atribuições do emprego, por especialista 
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.
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.
A indicação do profissional pelo interessado deverá ser feita no prazo de 5 (cinco) 
dias, contados da ciência do laudo referido no item 5.
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 profe-
rida pela Junta Médica.
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Será republicada a lista especial da qual serão excluídos os portadores de necessi-
dades especiais considerados inaptos na inspeção médica.
A classificação final será por ordem decrescente da Nota Final.
Para os empregos de: Educador - Fisico e Educador - Gestão Empresarial e Empre-
endedorismo:
 - Em caso de empate da Nota Final, terá prioridade o candidato que:
Tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, completos até o encerramento 
das inscrições (Lei 10.741/2003);
Obtiver o maior número de pontos na Prova de Conhecimentos Específicos;
Obtiver o maior número de pontos na Prova de Conhecimentos Pedagógicos;
Obtiver o maior número de pontos da Prova de Português;
For o mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 (sessenta) anos;
Tiver o maior número de filhos menores de 18 anos de idade.

VI–  Da Contratação 

1. São requisitos para a contratação:
Ser  brasileiro, nato ou naturalizado ou estrangeiro na forma da lei;
Possuir  os requisitos necessários para exercer o emprego; 
Ter  18 (dezoito) anos completos;
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 FESC, com prévia publicação de convocação no Diário 
Oficial do Município.
3. Por ocasião da contratação, deverão ser apresentados originais e cópias dos 
seguintes documentos:
3.1. Escolaridade prevista no inciso I do Edital dos Concursos;
3.2. 2 fotos 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. A convocação para a contratação será feita por meio de publicação no Diário 
oficial do Município, com data marcada para comparecimento, implicando o não 
comparecimento em desistência tácita da contratação.
5. O candidato poderá optar uma única vez em não assumir a função, ficando re-
manejado para o final da lista de classificados.

VII – Do Programa

CONTEÚDO COMUM PARA TODOS OS EMPREGOS 
Português: Interpretação de texto. Acentuação Gráfica. 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.
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 educando e da sociedade. 
Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto político-pedagó-
gico: fundamentos para a orientação, planejamento e implementação de ações 
voltadas ao desenvolvimento humano pleno, tomando como foco o processo de 
ensino-aprendizagem. Currículo em ação: planejamento, seleção e organização 
dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada no processo de desen-
volvimento do educando. Educação inclusiva. Educação Étnico-Racial. Gestão do 
plano de ensino.

EDUCADOR – FÍSICO
Conhecimentos Específicos: Consciência corporal e estética do movimento, core-
ografias e danças. Esquema Corporal. Plasticidade, flexibilidade e adaptabilidade 
do corpo. Exercícios corporais orientados. Jogos de comunicação e expressão em 
grupo. Exercícios aeróbicos. Exercícios de resistência e força muscular. Exercícios 
de coordenação e habilidade motora. Exercícios de readequação postural.  Alon-
gamento. Exercícios para o fortalecimento da energia interior Yoga, Tai Chi-Chi 
Kung e Lian Gong enquanto arte terapêutica. 
EDUCADOR – GESTÃO EMPRESARIAL  E EMPREENDEDORISMO

Conhecimentos Específicos: Teoria geral da administração. Planejamento estraté-
gico. Administração financeira. Gestão de pessoas. Gestão de processos empresa-
riais. Gestão de marketing. Gestão de produção e qualidade. Liderança e soluções 
de problemas. Logística empresarial. Empreendedorismo e plano de negócios. 
Gerenciamento de projetos. Negócios e oportunidades. Economia Solidária, Asso-
ciativismo, Cooperativismo, empoderamento e auto gestão. Novos conceitos de 
gestão empresarial. Micro e pequeno empresário – legislação pertinente e novos 
conceitos de gestão.

VIII – Cronograma de Eventos

11.04.11 até 03.05.11 Período de insCrição

19.06.11 Realização da Prova Objetiva e Entrega de Títulos

21.06.11 Divulgação do Gabarito 

22 e 24.06.11 Período para interposição de recursos do Gabarito 

16.07.11 Divulgação das notas da Prova Objetiva e Prova de Títulos

* As datas serão publicadas no Diário Oficial do Município

Ficam alterados os seguintes itens deste Edital:
Item II - Da Seleção – altera-se a pontuação da Tabela de Prova Objetiva 
Item III. 3 Prova de Títulos: altera-se a numeração do item
III. 3 Prova de Títulos: adequação de texto nos subitens: 1; 2; 4; 6; 12 e 14
Tabela Prova de Títulos: alteração de pontuação para diferentes Títulos e alteração 
nos comprovantes.
Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital e Normas do Concurso.
São Carlos, 04 de Abril de 2011.
ELISETE SILVA PEDRAZZANI
Diretora Presidente

PROCESSO SELETIVO Nº 01/2011
EDITAL DE HOMOLOGAçãO

Homologo o resultado do Processo Seletivo nº 01/2011, realizado para a conces-
são de 01 (uma) bolsa estágio a estudante do curso superior de jornalismo.
São Carlos, 06 de abril de 2011.

ELISETE SILVA PEDRAZZANI
Diretora-Presidente da FESC

LICITAçãO

CONTRATO Nº 001/2011.
PROCESSO Nº 179/2010.

Modalidade: Convite de Preços.
Contratante: Fundação Pró-Memória de São Carlos
Contratada:  Rio-Brasil Eventos e Produções Artísticas Ltda EPP.
Objeto: Contratação de empresa produtora de audiovisual que ficará responsável 
pela execução de vídeo documentário, com duração entre 25–30 minutos, sobre a 
história e tradição da Associação Nipo Brasileira de São Carlos e a sua importância 
para a comunidade japonesa local, tudo de acordo com projeto que visa valorizar 
a cultura nipo-brasileira na cidade; execução  nos termos do Convite de Preços nº 
002/2011 e seus anexos. 
Vigência: 03 (três) meses.
Valor: R$ 12.878,00.
Data da assinatura: 28.03.2011.
Assina pela Contratante: Ana Lúcia Cerávolo.
Assina pela Contratada: Rodrigo de Souza Alves.

ATO DA SECRETARIA

E R R A T A 
PREGãO ELETRÔNICO Nº 016/2011

Onde se lê:  Processo Licitatório SAAE: nº 0770/2011.
Leia-se:   Processo Licitatório SAAE: nº 0772/2011.
São Carlos, 05 de abril de 2011.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE 

LICITAçÕES

Concorrência Pública nº 03.01.2011. Processo S.A.A.E. nº 4.353/2010. Obje-
to: Contratação de empresa especializada para execução de ligações de água e 
esgoto, mudanças de ligações de água e esgoto, a instalação de seus hidrômetros 
e com seus devidos lacres, no município de São Carlos e nos Distritos de Água Ver-
melha e Santa Eudóxia, a fim de atender à demanda do crescimento populacional 
que o município vem apresentando nos últimos meses.
Deu-se o exame das propostas e a Comissão de Licitações deliberou CLASSIFICAR 
as empresas Alfalix Ambiental Ltda., sediada em Monte Alto – SP, em primeiro 
lugar, cujo preço global é de R$ 1.124.650,00 (um milhão cento e vinte e quatro 
mil seiscentos e cinquenta reais) e Ponto Forte Construções e Empreendimentos 
Ltda., sediada em Santo André – SP, em segundo lugar, cujo preço global é de R$ 
1.140.714,42 (um milhão cento e quarenta mil setecentos e catorze reais e qua-
renta e dois centavos). O critério para a classificação das propostas foi o de menor 
preço, depois de verificada sua compatibilidade com a pesquisa de preços reali-
zada. Da presente decisão cabe recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir 
desta publicação, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores
São Carlos, 05 de abril de 2011.
Presidente da Comissão de Licitações.

EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 020/2011 PROCESSO Nº 5709/2010 – OB-
JETO: REGISTRO DE PREÇOS, para contratações futuras na aquisição de mate-
riais para saneamento básico (tubos, conexões, serra manual e fita veda rosca), 
conforme Edital. O Edital na íntegra poderá ser obtido nos sites: www.bb.com.br, e 
www.saaesaocarlos.com.br opção licitações. Abertura das propostas às 9:00 horas 
do dia 25/04/2011 e o inicio da sessão de disputa às 9:00 horas do dia 26/04/2011 
(horário de Brasília).
Carlos Roberto Granato - Pregoeiro 
São Carlos, 06 de abril de 2011
Gerência de Material e Patrimônio

EXTRATOS

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO
PROC. Nº 0207/2010.
NOME DAS PARTES

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE.
CONTRATADA: ARACONS CONSTRUTORA LTDA
OBJETO: Fica aditado ao Contrato em epígrafe,  a prorrogação do prazo de exe-
cução, pacto da Cláusula 4ª, em mais 03 (três) meses, ou seja, de 26 de março de 
2011 até 25 de junho de 2011.
São Carlos, 05 de abril de 2011.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE 

EXTRATO DE CONTRATO 
PROC. Nº: 4.836/2010

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE
CONTRATADA: AMARALINA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de Emissário 
de Esgoto C.D.H.U. (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) 
– P.R.O.H.A.B. (Progresso e Habitação), nos seguintes bairros: Vila Santa Isabel 
(parte), Jardim São Paulo (parte), Parque São José, Distrito Industrial Miguel Ab-

delnur, Faber Castell S/A, Av. Julio Augusto de Oliveira Salles (parte), Condomínio 
Residencial Waldomiro Lobbe Sobrinho – C.D.H.U, Expo Show, Chácara das Flores 
(parte), Vila Morumbi, Cruzeiro do Sul (parte), e as áreas de expansão P.R.O.H.A.B. 
(Progresso e Habitação), M.R.V. Engenharia e outras.
PAGAMENTO: Serão efetuados até o 5º dia útil em conformidade com o crono-
grama Físico-financeiro, após concluídas as verificações pelo Setor competente  e 
mediante recebimento da Nota Fiscal/fatura.
PREÇO: O preço total é de R$ 265.300,12.
DOTAÇÃO: As despesas correrão por conta de recursos financeiros do Programa 
de Trabalho nº 060100.1751260061.725, conforme nota de empenho nº 0750 e 
0751 de 16/03/2011.
São Carlos, 30  de março de 2011.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE

CONSELHOS
MUNICIPAIS

CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA
De acordo com a resolução 01/2011 do Conselho Municipal de Cultura de São 
Carlos – CMCSC que estabelece a relação de documentos para o cadastramento 
ou renovação de Entidades ou Grupos Culturais junto ao Conselho Municipal de 
Cultura, (aprovada na 54ª. Reunião Ordinária do CMCSC realizada no dia 13 de 
Dezembro de 2010) e publicada no Diário Oficial de 20/01/2011, publicamos a 
relação das entidades cadastradas no CMCSC até a presente data:

número entidade CnPJ Validade

1 ASSOCIAÇÃO DE ARTES DE SÃO CARLOS
06.143.064/0001-

28 
28/2/2012

2 COMPANHIA DE SANTO REIS ESTRELA GUIA
03.321.875/0001-

83
19/5/2011

3 ASSOCIAÇÃO SÃO CARLOS PRESENTE E FUTURO
08.459.586/0001-

69
13/12/2011

4*
GRÊMIO RECREATIVO, ESPORTIVO E CULTURAL ACADÊMICOS 

DO ARACY 
72.917.743/0001-

31
16/3/2009*

5
ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL PARÓQUIA SANTA RITA DE 

CÁSSIA
72.919.913/0001-

17 
11/5/2011

6* ASSOCIAÇÃO MOCIDADE UNIDA PADRE FAUSTINO
52.379.708/0001-

07 
30/8/2009*

7 ASSOCIAÇÃO INSTITUTO CULTURAL JANELA ABERTA 
10.543.559/0001-

11 
25/8/2011

8*
ASSOCIAÇÃO DOS SKATISTAS, PATINS E BIKERS DE SÃO 

CARLOS
08.882.950/0001-

07 
30/8/2009*

9* ASSOCIAÇÃO PROARA – PROJETO ARACY
08.516.153/0001-

06 
02/6/2010*

10
INSTITUTO CULTURAL DE ARTES CÊNICAS DO ESTADO DE 

SÃO PAULO – ICACESP 
02.314.118/0001-

10 
12/1/2012

11*
ASSOCIAÇÃO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS E IDOSOS 

DE SÃO CARLOS
06.027.194/0001-

03 
10/10/2010*

12
GRÊMIO RECREATIVO ESPORTIVO E CULTURAL IMPÉRIO 

ZONA SUL
08.829.621/0001-

94
13/1/2012

13*
ASSOCIAÇÃO DE ARTES MARCIAIS DE SÃO CARLOS 

-BUSHIDO
09.182.661/0001-

50 
30/8/2009*

14 ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PROJETO GURI
01.891.025/0001-

95 
17/9/2011

15
GRÊMIO RECREATIVO, CULTURAL E ESPORTIVO SOCIEDADE 

ROSAS NEGRA
07.309.611/0001-

65 
25/10/2011

16* GRUPO DE CONVIVÊNCIA VIDA NOVA
64.927.189/0001-

45 
16/12/2010*

17*
ONG RAMUDÁ, RAMOS QUE BROTAM EM TEMPOS DE 

MUDANÇA
04.848.300/0001-

86
1/11/2010*

18 TEIA – CASA DE CRIAÇÃO 
05.140.204/0001-

41 
31/3/2012

19* CENTRO DE TRADIÇÕES SERTANEJAS - BRASIL VIOLA - CTS
10.968.159/0001-

58
6/1/2011*

20
LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA DE SÃO 

CARLOS - LIDESSC
05.142.859/0001-

59
21/3/2012

21 ASSOCIAÇÃO CULTURAL RAIZES SERTANEJA
11.462.069/0001-

53
20/5/2011

22 ASSOCIAÇÃO FORMIGA VERDE
09.176.714/0001-

20
17/9/2011

23
GRÊMIO RECREATIVO, ESPORTIVO E CULTURAL ACADÊMICOS 

DE SANTA FÉ
03.175.972/0001-

05
28/2/2012

24
UNIDOS PELA ARTE-ASSOCIAÇÃO CULTURAL DOS ARTESÕES 

E ARTISTAS DE SÃO CARLOS
11.519.194/0001-

52
28/2/2012

25 ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESTAÇÃO DO CIRCO - ACEC
13.337.693/0001-

54
21/3/2012

26 ASSOCIAÇÃO CULTURAL ROCHEDO DE OURO
13.305.259/0001-

92
22/3/2012

27
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA 

“ROBERTO CARLOS PEREIRA DA SILVA”
03.340.665/0001-

32
28/3/2012

28 ASSOCIAÇÃO GANJA GROOVE - PRODUÇÕES CULTURAIS
13.341.856/0001-

72
31/3/2012

29
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA 

DE VILA CONCEIÇÃO – SÃO CARLOS
02.624.968/0001-

14
4/4/2012

Entidades com Cadastramento Vencido
Ricardo Rodrigues da Silva
Presidente do CMCSC

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
PARECER  Nº06/2010

O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de São Carlos - SP, instituído 
pela Lei Municipal 13.038 de 31 de julho de 2002 e alterações posteriores, na sua 
Octogésima Sétima Reunião Ordinária, realizada em 27 de abril de 2010, a par-
tir das 19h30, na Rua General Osório, 1138, na sede da Coordenadoria de Meio 
Ambiente de São Carlos, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais 
contidas no Regimento Interno do COMDEMA-SC, manifesta-se nos seguintes 
termos sobre “Projeto de Assentamento Comunidade Agrária Nova São Carlos”, 
situado em áreas do Antigo Horto de São Carlos (Rod. Domingos Innocentini/
SPV-149), sob responsabilidade do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária – INCRA. 
1. RELATÓRIO:
Foi realizada pela equipe da Coordenadoria de Meio Ambiente uma vistoria ao 
local com a finalidade de conhecer a área, tipos de vegetações presentes e co-
nhecer algumas das famílias já assentadas. Estavam presentes: Paulo José Penalva 
Mancini, Coordenador de Meio Ambiente; Ana Paula Castral, engenheira florestal 
da Coordenadoria de Meio Ambiente; Jessica Aizza Pizzocaro, engenheira agrô-
noma da Coordenadoria de Meio Ambiente e técnicos representantes do INCRA.   
O Projeto de Assentamento Comunidade Agrária Nova São Carlos, está situ-
ado em áreas do Antigo Horto de São Carlos sob transcrições nos 2.380, 5.505, 
2.573, 3.253, 6.824, 6.999 e 6.893, dentro da Sub-área de Baixa Densidade (SBD) 
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PREFEITURA DE

da APREM-FEIJÃO – Área de Proteção e Recuperação de Mananciais do Ribeirão 
Feijão de acordo com a Lei Municipal 13944/2006 e também dentro do perímetro 
da APA-Corumbataí, de acordo com o Decreto Estadual nº 20.960 de 20 de junho 
de 1983.
Conforme documentos apresentados pelo solicitante, a área total do imóvel é 
de 954,3320 ha, abrangendo 6,9683 ha de áreas de preservação permanente e 
314,1634 ha a serem averbados como reserva legal (32,92% da área total). A área 
destinada à ocupação será parcelada em lotes de áreas variando entre 5,1 e 7,6 ha, 
contemplando ainda 3,7874 ha destinados ao uso comunitário.
Na vistoria à área contatou-se que a população a ser assentada, cerca de 80 a 100 
famílias são na quase totalidade de São Carlos e região e já tem alguma experi-
ência com atividades agrícolas. Como parte dos assentados já estavam precaria-
mente instalados na área, constatou-se que não há indícios de qualquer forma de 
degradação ambiental promovida por eles. Pelo contrário, técnicos da Coordena-
doria de Meio Ambiente são testemunhas de que alguns dos futuros assentados 
tem atuado como vigias das áreas florestadas, denunciando à Policia Ambiental, 
qualquer tentativa de corte de árvores ou de caça na região.
2.  PARECER CONCLUSIVO
Face ao exposto no relatório supra apresentado o COMDEMA-SC, manifesta-se  
favorável à implantação do referido assentamento desde que sejam cumpridas 
as seguintes exigências: 
1)  Como o Projeto de Assentamento Comunidade Agrária Nova São Car-
los, está situado dentro da Sub-área de Baixa Densidade (SBD) da APREM-FEIJÃO – 
Área de Proteção e Recuperação de Mananciais do Ribeirão Feijão de acordo com 
a Lei Municipal 13944/2006 e também dentro do perímetro da APA-Corumbataí, 
de acordo com o Decreto Estadual nº 20.960 de 20 de junho de 1983, o projeto 
de loteamento deve ser elaborado e executado se orientando por estas normas 
legais que tem como principal finalidade garantir a preservação de recursos hí-
dricos superficiais e subterrâneos para abastecimento público; a preservação da 
vida silvestre, e a proteção de patrimônio ambiental e paisagístico, especialmente 
relacionados às cuestas basálticas;
2) Sejam devidamente identificadas e demarcadas em mapa as áreas de 
preservação permanente de acordo com as legislações federal, estadual e munici-
pal vigentes – é importante destacar que a Lei Orgânica Municipal, Lei Municipal 
nº 34 /90, estabelece em seu artigo 246, item I, que, as várzeas do município de 
São Carlos são consideradas áreas de proteção permanentes;
3) Que os aproximadamente 32,92%( a ser confirmado após conclusão 
dos levantamentos topográficos) da gleba total da propriedade, identificados no 
projeto como reserva legal, sejam devidamente averbados em cartório, com cláu-
sula de perpetuidade;
4) Que, devido à sua localização, o projeto seja readequado de forma a 
atender às exigências contidas na Lei Municipal nº 13.944 de 12 de dezembro de 
2006 que dispõe sobre a criação das Áreas de Proteção e Recuperação dos Manan-
ciais do município, devendo após retificações ser reapresentado à este Conselho;
5) As áreas de preservação permanente sejam recuperadas e conserva-
das. Se necessário, estabelecer um programa de recuperação dessas áreas com 
metas e prazos;
6) As produções agrícolas e pecuárias que serão desenvolvidas na área 
sigam princípios e práticas agroecológicas, evitando o uso de agrotóxico a não ser 
em casos excepcionais;
7) Sejam estabelecidas bases para associativismo e cooperativismo 
para atividades coletivas, em áreas de uso comum e na consecução de objetivos 
e serviços comunitários, para redução da fragilidade individual de cada unidade 
familiar assentada;
8) Como o projeto de assentamento encontra-se dentro do Perímetro 
da APA Corumbataí, e que esta unidade de conservação estadual já possuí um 
Conselho Gestor, é relevante que este Conselho seja ouvido dentro do processo 
de licenciamento e implantação do assentamento.
9) Promover tratamento e desinfecção ambientalmente adequada dos 
resíduos sólidos e efluentes líquidos gerados no assentamento.
É o parecer s.m.j.
Este parecer não supre a análise de seu objeto pelo poder judiciário e pelos órgãos 
da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, dentro de suas respecti-
vas atribuições e competências. 
São Carlos, 27 de abril de 2010. 
REFERÊNCIA: Projeto de Assentamento Comunidade Agrária Nova São Carlos
INTERESSADO: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA
RELATOR: Paulo José Penalva Mancini
Aprovado em: 27/04/2010     
Votos favoráveis:  07
Votos contrários:   0
Abstenções:         0

COMDEMA - CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
PARECER  Nº07/2010

O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de São Carlos - SP, instituído 
pela Lei Municipal 13.038 de 31 de julho de 2002 e alterações posteriores, na sua 
Octogésima Sétima Reunião Ordinária, realizada em 27 de abril de 2010, a partir 
das 19h30, na Rua General Osório, 1138, na sede da Coordenadoria de Meio Am-
biente de São Carlos, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais con-
tidas no Regimento Interno do COMDEMA-SC, manifesta-se nos seguintes termos 
sobre “Projeto Urbanístico do Complexo de Laboratórios de Inovação - CLIN”, na 
Universidade Federal de São Carlos, no município de São Carlos SP,  propriedade 
da Universidade Federal de São Carlos, localizado à Rodovia Guilherme Scatena.  
1. RELATÓRIO:
No vinte e dois de abril do ano de dois mil e dez, às dezoito horas, foram convo-
cadas as Câmaras Técnicas de Vegetação e Solos e Água e Saneamento – COMDE-
MA/SC, para reunião na Coordenadoria de Meio Ambiente para a apreciação do 
“Projeto Urbanístico do Complexo de Laboratórios de Inovação - CLIN”, na Univer-
sidade Federal de São Carlos, no município de São Carlos-SP.  Estavam presentes: 
Paulo José Penalva Mancini, Coordenador do COMDEMA-SC; Ana Paula Castral, 
engenheira florestal da Coordenadoria de Meio Ambiente; Daniel Tonelli, enge-
nheiro florestal da Coordenadoria de Meio Ambiente; Mario Henrique Dias Pelis-
sari, engenheiro civil da Coordenadoria de Meio Ambiente; Daniel Mazziero, ar-
quiteto e conselheiro do COMDEMA-SC pela Secretaria Municipal de Habitação de 
Desenvolvimento Urbano; Bernardo Arantes do Nascimento Teixeira, engenheiro 
civil, professor da UFSCar e Conselheiro do COMDEMA-SC pela APASC; Guilherme 
M. Dias, biólogo e membro da APASC; Luiz Antonio Nigro Falcoski, Arquiteto e 
assessor de planejamento territorial da UFSCar.  
Tal convocação se fez necessária para atender o ofício da Universidade Federal 
de São Carlos, protocolado na Prefeitura Municipal de São Carlos em 22/04/2010, 
solicitando análise e parecer de Projeto Urbanístico do Complexo de Laborató-
rios de Inovação -  CLIN, pois o complexo em questão está localizado de acordo 
com a Lei Municipal número 13.944/2006, em Área de Proteção e Recuperação de 
Mananciais, área de ocupação dirigida, dentro da SUD - Sub-área de uso e ocupa-
ção diferenciada, composta predominantemente por imóveis rurais localizados à 
montante da Estação de Captação do Espraiado, devendo ser planejada e monito-
rada de acordo com o disposto da legislação pertinente. 
São diretrizes para o planejamento e gestão da SUD:
I. Evitar o processo de ocupação intensiva;
II. Prevenir e corrigir os processos erosivos, degradantes e poluentes;
III. Garantir nos planos de parcelamento e ocupação:
a) soluções alternativas que proporcionem maior coeficiente de infiltração e re-

tenção das águas pluviais, tanto nos sistemas de drenagem das áreas de uso cole-
tivo quanto nas áreas privativas distribuídas no empreendimento;
b) preservação e conservação dos agrupamentos vegetais de porte arbóreo exis-
tentes que deverão ser destinados parcial ou totalmente como áreas de uso pú-
blico.
IV. Vincular a implantação de novos empreendimentos à instalação de infraestru-
tura de saneamento ambiental eliminando qualquer impacto em relação à preser-
vação da integridade ambiental do manancial.
Os parâmetros urbanísticos básicos para o parcelamento do solo e a instalação de 
usos residenciais ou não residenciais na SUD: 
I. Lote mínimo de 1.500 m² (um mil e quinhentos metros quadrados);
II.  CA - Coeficiente de Aproveitamento máximo de 0,25 (zero vírgula 
vinte e cinco);
III. CO - Coeficiente de Ocupação máxima de 25% (vinte e cinco por cen-
to);
IV. CP - Coeficiente de Permeabilidade mínimo de 50% (cinqüenta por 
cento);
V. CCV - Coeficiente de Cobertura Vegetal mínimo de 50% (cinqüenta 
por cento), composto por espécies arbóreas ou arbustivas, preferencialmente na-
tivas, tanto para o lote como para as áreas públicas do empreendimento; 
VI. Conservação e a manutenção dos maciços vegetais de porte arbóreo 
já existentes nas propriedades;
VII. Implantação de sistema de drenagem que contemple as condições 
adequadas de recepção das águas a montante da gleba, bem como a forma ade-
quada de dispô-las a jusante, adotando-se dispositivos de contenção de resíduos 
e de dissipação de energia.
VIII. Implantação de pavimentos permeáveis, ou com baixo coeficiente de 
escoamento, nas vias de circulação secundárias e nos passeios públicos.
De acordo com o memorial descritivo do Complexo de Laboratórios de Inova-
ção os projeto urbanísticos, de arquitetura e de engenharia deverão considerar 
princípios e conceitos de sustentabilidade espacial, ambiental, econômica, social 
e cultural, bem como da qualidade dos espaços e ambiente construído, dos espa-
ços públicos abertos, das unidades paisagísticas, de gestão operacional e organi-
zacional do complexo, devendo considerar os aspectos e elementos contido no 
memorial descritivo em anexo. 
As áreas estão descritas de acordo com a tabela abaixo: 

desCrição área em m2 %

Área de terrenos  
45 UTL -  Unidade Territorial Laboratorial: aprox. 2.214 m2

99.606,54 35,00

Área de sistema viário 35.751,76 12,87

Área Institucional, Verde e de Serviços de Lazer 70.981,32 25,13

Área Verde, de Proteção e Preservação 80.657,48 27,00

TOTAL 286.997,10 100,00

E ainda, define o tamanho dos lotes que deverão ser maiores que 1.500 m2, e 
terão:
•	 Taxa	de	Ocupação	igual	ou	menor	a	50%	da	UTL;	
•	 Coeficiente	de	Aproveitamento	menor	ou	igual	a	0,60	UTL;	
•	 Índice	de	Permeabilidade	 -	 IPE	e	Coeficiente	de	Cobertura	Vegetal-	
CCV igual a 20% da UTL. 
Será preservada uma área equivalente a 70.981,32 m2, delimitando a existência 
de paisagem natural na área urbanizada, devendo ser elaborado, detalhado e 
aprovado um Plano de Gestão e de Educação Ambiental para programas de vi-
sitação monitorada de pessoas, pesquisadores, estudantes, visitantes em geral. 

2.  PARECER CONCLUSIVO
Face ao exposto no relatório supra apresentado, o COMDEMA-SC - Conselho Mu-
nicipal de Defesa do Meio Ambiente de São Carlos, manifesta-se favoravelmente à 
implantação do Complexo de Laboratórios de Inovação, desde que sejam atendi-
das as exigências abaixo assinaladas:
1. Elaborar e apresentar para aprovação da Secretaria Municipal de Ha-
bitação e Desenvolvimento Urbano; da Secretaria Municipal de Serviços Públicos 
e da Coordenadoria de Meio Ambiente, o projeto de Gerenciamento dos Resíduos 
de	Construção	Civil,	conforme	exigência	da	Lei	Municipal	n°•	13867/06.
2. Elaborar, apresentar e implementar Projetos de Coleta de Lixo, pre-
vendo recipientes armazenadores de lixo em modelo, dimensões e localização 
adequados, que devem ser aprovados pela Secretaria Municipal de Serviços Pú-
blicos, ou órgão municipal competente; 
3. Elaborar e implantar programa de Coleta de Resíduos Recicláveis, em 
obediência à Lei Estadual nº 12.528/2007, em conjunto com a cooperativa de ca-
tadores contratada pela Prefeitura Municipal de São Carlos;
4. Atender as diretrizes do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
para implantação dos sistemas de distribuição de água potável e de coleta de 
esgoto sanitário, bem como, os respectivos projetos aprovados;
5. Atender ao Decreto Municipal no 216/2009, que dispõe sobre o Plano 
Municipal de Arborização Urbana, especialmente no que se refere à arborização 
das áreas de estacionamento do complexo;
6. Todas estas exigências deverão ser atendidas e serem submetidas 
à apreciação e aprovação da Coordenadoria de Meio Ambiente e outros órgãos 
municipais pertinentes. A critério da Coordenadoria de Meio Ambiente, ou sob 
solicitação de um terço dos conselheiros do COMDEMA SC, as medidas para aten-
der as exigências supracitadas, deverão ser submetidas novamente à aprovação 
deste Conselho.    
É o parecer s.m.j.
Este parecer não supre a análise de seu objeto pelo poder judiciário e pelos órgãos 
da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, dentro de suas respecti-
vas atribuições e competências. 
São Carlos, 27 de abril de 2010. 
REFERÊNCIA: “Projeto Urbanístico do Complexo de Laboratórios de Inovação - 
CLIN”. 
INTERESSADO: Universidade Federal de São Carlos 
RELATOR: Paulo José Penalva Mancini
Aprovado em: 27/04/2010     
Votos favoráveis:  07
Votos contrários:    0
Abstenções:          0

COMDEMA - CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
PARECER  Nº08/2010
O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de São Carlos - SP, instituído 
pela Lei Municipal 13.038 de 31 de julho de 2002 e alterações posteriores, na sua 
Octogésima Oitava Reunião Ordinária, realizada em 27 de maio de 2010, a partir 
das 19h30, na Rua General Osório, 1138, na sede da Coordenadoria de Meio Am-
biente de São Carlos, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais con-
tidas no Regimento Interno do COMDEMA-SC, manifesta-se nos seguintes termos 
sobre “Implantação de cercamento em torno do Bosque Santa Marta, São Carlos 
SP”, localizada à Rua Dr. Filomeno Rispoli, Bairro Santa Marta. 
1. RELATÓRIO:
No dia 31 de agosto de 2009, foi realizada a reunião da Fase Deliberativa do  Or-
çamento Participativo da Região 11, que congrega os bairros: Jardim Nova Santa 
Paula, Prolongamento do Jardim Nova Santa Paula, Jardim Jockey Clube, Jardim 

Centenário, Cidade Jardim, Parque Santa Marta, Vila Parque Industrial, Chácara 
Casale, Jardim Acapulco, Jardim Bandeirantes, Jardim Hikari, Jardim Paulistano, 
Jardim Santa Paula, Parque Arnold Schmidt, Parque Delta, Samambaia Residen-
cial, Solar dos Engenheiros, Condomínio Residencial Dahma I e II, Bosque de São 
Carlos, Convívio Residencial Ize Koizumi e o Complexo Residencial Dahma.  Nesta 
reunião  foi votada e aprovada a demanda apresentada na reunião da 1ª Fase do 
OP no primeiro semestre de 2009 pela Associação de Moradores do Parque Santa 
Marta para a execução do cercamento com alambrado do Bosque Santa Marta, 
com valor estimado na ocasião, pela Prefeitura Municipal de São Carlos, em R$ 
100.000,00.   
Técnicos da Coordenadoria de Meio Ambiente, juntamente com membros da 
Associação de Moradores do Bosque Santa Marta, membros do COMDEMA-SC e 
Câmara Técnica de Vegetação e Solo do COMDEMA SC, têm realizado, ao longo 
dos últimos anos, algumas vistorias neste precioso bosque - que constitui o único 
fragmento urbano de Mata Atlântica (do tipo mata estacional semidecidua) pri-
mária existente em São Carlos - para promover um diagnóstico de suas condições 
e estabelecer medidas para sua recuperação e a conservação de suas caracterís-
ticas originais. 
Segue em Anexo um Relatório Técnico informando as condições presentes do 
Bosque Santa Marta que justifica a relevância desse fragmento florestal.
Foram identificados nesta visitas, muitos problemas que contribuem para a de-
gradação do Bosque Santa Marta, os quais, se não corrigidos à tempo, podem 
comprometer irremediavelmente aquele fragmento de Mata Atlântica, uma vez 
que suas dimensões (2,78 ha) não permitem sua auto-regeneração. A seguir re-
lacionamos as principais distorções e agressões observadas naquele espaço que 
embora alocado como área institucional (onde pode-se construir edificações!!!) 
do Parque Residencial Santa Marta, atualmente, através de lei municipal , é consi-
derado área non aedificanti:
 a) plantio de árvores exóticas como jambolões, calaburas, mangas, abacateiro 
espatódia, quais descaricterizam a Mata, competem agressivamente, algumas 
delas, por espaço e luminosidade, prejudicando o crescimento de árvores nativas 
mais frágeis;
 b) Outro problema bastante visível, são os restos de podas de jardins das casas 
próximas ao bosque jogados por toda borda do bosque como se o mesmo fosse 
depósito para entulhos. Além de prejudicar visualmente a paisagem do bosque, 
esses restos podem trazes sementes de plantas exóticas (muitas destes restos fo-
lhas de palmeiras), acumulam água em época de chuva propiciando criadouros 
de insetos vetores de doenças como a dengue.
c) Algumas casas possuem portões voltados diretamente com o interior do Bos-
que, tendo como privilegio o acesso uma área publica de acesso ambiental.
d) Dentro da área do bosque, há restos de uma casa de bombas de alvenaria, de-
sativada pelo SAAE, que compromete a paisagem do Bosque.
e) A implantação do loteamento  Santa Elisa ampliou o fluxo de pessoas e veículos 
respectivamente no interior do Bosque e na suas circunvizinhanças incrementan-
do conseqüentemente a disposição irregular de lixo e entulho, e pisoteamento do 
interior do Bosque etc. 
 f ) Encontram-se arvores quais suas cascas foram retiradas por pessoas 
que procuram o poder medicinal de sua espécies, como é o caso, p..ex. Catuaba, 
Jatobá, Copaíba, Canela-sassafraís .
 g) Constatou-se também o ataque por brocas em muitos exemplares arboreos.
 h) Observa-se também a existências de muitos caminhos ou trilhas existentes no 
Bosque que denotam excessivo pisoteio e compactação do solo fator de compro-
metimento de sua qualidade.
 i) Ao longo dos anos também foi possível constatar algum conflito com uma par-
cela de moradores vizinhos ao bosque, que se queixam da eventual presença de 
animais nativos (peçonhentos ou não) em seus quintais; e da insegurança advinda 
do Bosque possibilitar o abrigo de assaltante ou marginais.
Face aos problemas supra referidos a proposta de cercamento do Bosque com 
grade ou alambrado, como ocorre em muitos fragmentos florestais urbanos exis-
tentes em varias cidades do Brasil e do Mundo surgiu como uma das propostas 
para minimizar estes problemas.
2.  PARECER CONCLUSIVO
Face ao exposto no relatório supra apresentado o COMDEMA-SC, se manifesta fa-
vorável ao cercamento com alambrado do Bosque Santa Marta desde que sejam 
cumpridas as seguintes exigências: 
1. Obter o licenciamento ambiental para o cercamento com alambrado 
do Bosque Santa Marta; 
2. O projeto deve contemplar medidas que garantam a livre circulação 
de pequenos animais silvestres entre o Bosque e área de Mata Ciliar; 
3. Após o cercamento do Bosque, manter o mesmo fechado a visitação 
por um período que garanta a recuperação da sua qualidade ambiental, princi-
palmente no que se refere a sua serrapilheira, pelo prazo inicial de um ano após o 
qual será avaliada a possibilidade de abertura ou a necessidade de prorrogação, 
com o prazo Maximo de três anos. 
4. Implantação de dois portões de acesso ao local; 
5. Apresentar um Plano de Manejo principalmente contemplando a 
substituição gradativa de espécies exóticas (invasoras); 
6. Atualizar e completar o levantamento fitossociológico de todas as 
espécies arbóreas e arbustivas do Bosque Santa Marta; 
7. Elaborar um Programa de Educação Ambiental para o Bosque, com 
trilhas demarcadas com comunicação visual educativa para evitar a circulação de 
pessoas por todo o bosque; 
8. Combate as pragas como: formigas, brocas, cupins e plantas invaso-
ras; 
9. Recomposição das clareiras por mudas do local;  
10. Controle de acesso com fechamento noturno;  
11. Verificar a possibilidade de cercamento com mourões de eucalipto; 
12. Garantir o espaçamento do calçamento em todo o perímetro do bos-
que;
13. Verificar a possibilidade de fechamento do prolongamento da Rua 
Miguel Abdelnur Filho para transito de veículos, para a maior integração do Bos-
que Santa Marta com as áreas de reserva legal e preservação permanente lindei-
ras;
14. Elaborar o projeto de cercamento seguindo diretrizes definidas por 
este Conselho e a Secretaria Municipal de Obras Públicas;
15. Este conselho considera que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) 
aprovado no Orçamento Participativo deve ser utilizado prioritariamente para o 
cercamento do bosque, podendo ser contemplada as medidas acima citadas.   
É o parecer s.m.j.
Este parecer não supre a análise de seu objeto pelo poder judiciário e pelos órgãos 
da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, dentro de suas respecti-
vas atribuições e competências. 
São Carlos, 27 de junho de 2010. 
REFERÊNCIA: Estudos de Implantação de Cercamento em torno do Bosque Santa 
Marta, em São Carlos, Bairro Santa Marta , São Carlos, SP. 
 INTERESSADO: Associação de Moradores do Parque Santa Marta
RELATOR: Paulo José Penalva Mancini
Aprovado em: 27/06/2010     
Votos favoráveis:  07
Votos contrários:    0
Abstenções:          0

COMDEMA - CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
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PARECER  Nº18/2010
O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de São Carlos - SP, instituído 
pela Lei Municipal 13.038 de 31 de julho de 2002 e alterações posteriores, na sua 
Nonagésima Quarta Reunião Ordinária, realizada em 14 de dezembro de 2010, a 
partir das 19h30, na Rua General Osório, 1138, na sede da Coordenadoria de Meio 
Ambiente de São Carlos, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais 
contidas no Regimento Interno do COMDEMA-SC, manifesta-se nos seguintes ter-
mos sobre “M&M Blocos Indústria e Comércio de Artefatos LTDA”, localizada à Av. 
Ayrton Salvador Leopoldino Júnior, nº 310, Chácara 49, Bairro Chácara das Flores.
1. RELATÓRIO:
A empresa M&M Blocos Indústria e Comércio de Artefatos LTDA, localizada na Av. 
Ayrton Salvador Leopoldino Júnior, nº 310, Chácara 49, Bairro Chácara das Flores, 
no município de São Carlos-SP, que tem como atividade a fabricação de blocos 
e artefatos de cimento, solicitou à Prefeitura Municipal de São Carlos a Certidão 
Positiva onde conste as diretrizes de Uso e Ocupação de Solo, para a instalação da 
empresa numa área de cerca 5000 m2 e previsão de área construída de 1000 m2.
De acordo da Lei Municipal 13.944/06, “que dispõe sobre a criação das Áreas de 
Proteção de Mananciais do Município de São Carlos”, o artigo 2º, inciso 1o “Os 
órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, serão co-responsáveis pelo 
planejamento e gestão das APREM/SC sendo que o órgão colegiado de caráter 
consultivo e deliberativo será o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 
– COMDEMA”. E ainda, no artigo 3º.: nas APREM/SC as atividades abaixo descritas 
dependerão de licenciamento ambiental específico em nível municipal: 
III - a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e 
atividades considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como os ca-
pazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental.
Os técnicos da Coordenadoria de Meio Ambiente realizaram no dia 28 de outubro 
de 2010, uma vistoria ao local com a finalidade de avaliar as condições ambientais 
do referido local.
Na área não existe nenhuma construção. O terreno está cercado e com vegetação 
nativa.
A empresa entrará com pedido de Licença Prévia na Cetesb. 
2.  PARECER CONCLUSIVO
Face ao exposto no relatório supra apresentado o COMDEMA-SC não se opõe à 
instalação da empresa M&M Blocos Indústria e Comércio de Artefatos LTDA., des-
de que atenda ao estabelecido na Lei Municipal nº 13.944/2006 e demais leis em 
anexo.
É o parecer s.m.j.
Este parecer não supre a análise de seu objeto pelo poder judiciário e pelos órgãos 
da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, dentro de suas respecti-
vas atribuições e competências. 
São Carlos, 14 de dezembro de 2010. 
REFERÊNCIA: Instalação da Empresa M&M Blocos Indústria e Comércio de Artefa-
tos LTDA em São Carlos
INTERESSADO: M&M Blocos LTDA
RELATOR: Paulo José Penalva Mancini
Aprovado em: 14/12/2010     
Votos favoráveis:  09
Votos contrários:    0
Abstenções:            0

COMDEMA - CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
PARECER  Nº 19/2010

O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de São Carlos - SP, instituído 
pela Lei Municipal 13.038 de 31 de julho de 2002 e alterações posteriores, na sua 
Nonagésima Quarta Reunião Ordinária, realizada em 14 de dezembro de 2010, a 
partir das 19h30, na Rua General Osório, 1138, na sede da Coordenadoria de Meio 
Ambiente de São Carlos, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais 
contidas no Regimento Interno do COMDEMA-SC, manifesta-se nos seguintes ter-
mos sobre “Rogelio Aparecido Bernardelli Tintas - ME”, localizada à Rua Vereador 
José Pereira Pinheiro Filho, nº 76, Chácara Recreio Monte Carlo.
1. RELATÓRIO:
A empresa Rogelio Aparecido Bernardelli Tintas – ME, localizada na Rua Vereador 
José Pereira Pinheiro, nº 76, Chácara Recreio Monte Carlo, no município de São 
Carlos-SP, solicitou à Prefeitura Municipal de São Carlos a Certidão Positiva onde 
conste as diretrizes de Uso e Ocupação de Solo, para a instalação da empresa para 
a produção de tintas à base de água (atóxicas) para pintura em cerâmica.
De acordo da Lei Municipal 13.944/06, “que dispõe sobre a criação das Áreas de 

Proteção de Mananciais do Município de São Carlos”, o artigo 2º, inciso 1o “Os 
órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, serão co-responsáveis pelo 
planejamento e gestão das APREM/SC sendo que o órgão colegiado de caráter 
consultivo e deliberativo será o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 
– COMDEMA”. E ainda, no artigo 3º.: nas APREM/SC as atividades abaixo descritas 
dependerão de licenciamento ambiental específico em nível municipal: 
III - a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e 
atividades considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como os ca-
pazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental.
Os técnicos da Coordenadoria de Meio Ambiente realizaram no dia 28 de outubro 
de 2010, uma vistoria ao local com a finalidade de avaliar as condições ambientais 
do referido local.
A empresa possui um galpão coberto e uma área descoberta ao fundo. As águas 
de lavagem são armazenadas em tambores fechados e posteriormente são rea-
proveitadas no processo. O papel sujo com tinta também é armazenado em tam-
bores e depois encaminhado para reciclagem.
2.  PARECER CONCLUSIVO
Face ao exposto no relatório supra apresentado o COMDEMA-SC não se opõe à 
instalação da empresa Rogélio Aparecido Bernardelli Tintas – ME, desde que aten-
da ao estabelecido na Lei Municipal nº 13.944/2006 e demais Leis Municipais em 
anexo.
É o parecer s.m.j.
Este parecer não supre a análise de seu objeto pelo poder judiciário e pelos órgãos 
da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, dentro de suas respecti-
vas atribuições e competências. 
São Carlos, 14 de dezembro de 2010. 
REFERÊNCIA: Instalação da Empresa Rogélio Aparecido Bernardelli Tintas – ME no 
município de São Carlos - SP
INTERESSADO: Rogélio Aparecido Bernardelli Tintas – ME 
RELATOR: Paulo José Penalva Mancini
Aprovado em: 14/12/2010     
Votos favoráveis:  08
Votos contrários:    0
Abstenções:          0

COMDEMA - CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
PARECER  Nº20/2010

O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de São Carlos - SP, instituído 
pela Lei Municipal 13.038 de 31 de julho de 2002 e alterações posteriores, na sua 
Nonagésima Quarta Reunião Ordinária, realizada em 14 de dezembro de 2010, a 
partir das 19h30, na Rua General Osório, 1138, na sede da Coordenadoria de Meio 
Ambiente de São Carlos, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais 
contidas no Regimento Interno do COMDEMA-SC, manifesta-se nos seguintes ter-
mos sobre “Gama Mix Indústria e Comércio LTDA - ME”, localizada à Rua Arnaldo 
Solci, nº 74 - A, Jardim Tangará.
1. RELATÓRIO:
A empresa Gama Mix Indústria e Comércio LTDA - ME, localizada na Rua Arnaldo 
Solci, nº 74 - A, Jardim Tangará, no município de São Carlos-SP, que tem como 
atividade indústria e comércio de pós e coberturas para sorvetes, solicitou à Pre-
feitura Municipal de São Carlos a Certidão Positiva onde conste as diretrizes de 
Uso e Ocupação de Solo.
De acordo da Lei Municipal 13.944/06, “que dispõe sobre a criação das Áreas de 
Proteção de Mananciais do Município de São Carlos”, o artigo 2º, inciso 1o “Os 
órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, serão co-responsáveis pelo 
planejamento e gestão das APREM/SC sendo que o órgão colegiado de caráter 
consultivo e deliberativo será o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 
– COMDEMA”. E ainda, no artigo 3º.: nas APREM/SC as atividades abaixo descritas 
dependerão de licenciamento ambiental específico em nível municipal: 
III - a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e 
atividades considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como os ca-
pazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental.
Os técnicos da Coordenadoria de Meio Ambiente realizaram no dia 09 de novem-
bro de 2010, uma vistoria ao local com a finalidade de avaliar as condições am-
bientais do referido local.
A empresa já está instalada no local e possui licença da Vigilância Sanitária e do 
Corpo de Bombeiros. 
A empresa dará entrada ao processo de obtenção de Licença Prévia junto a CE-
TESB.

2.  PARECER CONCLUSIVO
Face ao exposto no relatório supra apresentado o COMDEMA-SC não se opõe ao 
funcionamento da empresa Gama Mix Indústria e Comércio LTDA – ME, desde que 
atenda ao estabelecido na Lei Municipal nº 13.944/2006 e demais Leis Municipais 
em anexo.
É o parecer s.m.j.
Este parecer não supre a análise de seu objeto pelo poder judiciário e pelos órgãos 
da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, dentro de suas respecti-
vas atribuições e competências. 
São Carlos, 14 de dezembro de 2010. 
REFERÊNCIA: 
INTERESSADO: Gama Mix Indústria e Comércio LTDA - ME
RELATOR: Paulo José Penalva Mancini
Aprovado em: 14/12/2010     
Votos favoráveis:  08
Votos contrários:    0
Abstenções:          0

CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
MANIFESTAçãO Nº01/2011

Considerando a Lei 12.305, de agosto de 2010, que Institui a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras 
providências;
Considerando a Lei Municipal 14.480, de 27 de maio de 2008, que dispõe sobre a 
Política Municipal de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos e dá outras 
providências;
Considerando a Lei Municipal 13.867, de 12 de setembro de 2006, que institui o 
plano integrado de gerenciamento de resíduos da construção civil e o sistema 
para a gestão destes resíduos e dá outras providências;
O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de São Carlos, COMDEMA SC, 
em sua 96º Reunião Ordinária se manifesta quanto às considerações apresentadas 
pela Câmara Técnica de Resíduos, realizada em 17 de março de 2011, as seguintes 
adequações a respeito do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Domés-
ticos e da Construção Civil dos condomínios residenciais Mont Royal e Mont Noir.
Em relação ao Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Domésticos:
O coeficiente utilizado no cálculo da quantidade de lixo gerada per capita foi 0,6 
kg/hab.dia. O coeficiente observado no município de São Carlos é 0,72 kg/hab.dia. 
Este dado influenciará no dimensionamento e quantidade de lixeiras.
Foram previstos tambores para armazenamento dos resíduos domésticos. Suge-
rimos que sejam adotados recipientes de manuseio mais fácil, como contêineres 
móveis.
A instalação de contêineres coloridos para armazenamento dos resíduos reciclá-
veis talvez não seja necessária, pois a Cooperativa de Coleta Seletiva procede nova 
segregação destes materiais em seu barracão. Sugerimos a instalação contêineres 
genéricos para o material reciclável ou ecobags com suporte, o que obrigaria o 
proprietário do imóvel a separar somente o material reciclável do não reciclável.
Foram previstos recipientes de 3 metros de altura para acondicionamento exter-
no dos recicláveis e do lixo comum. Acredita-se que um recipiente desta altura 
torne o manuseio do material impraticável. Enfatizamos que a Cooperativa faz a 
retirada do material reciclável 1 vez por semana e não a cada 3 dias, como previsto 
no plano.
Nas plantas não são apresentadas as áreas para armazenamento externo (coleto-
res externos) dos resíduos e as áreas apresentadas geminadas as bicicletarias não 
possuem acesso para coleta.
Em relação do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil:
Priorizar a não geração de resíduos e o aproveitamento dos materiais durante a 
obra.
Enfatizar que o gesso deve ter destinação adequada a um aterro industrial.
Seguir o informativo anexo, sobre os locais de descarte dos resíduos da constru-
ção civil.
Não foi entregue versão digital do projeto e o mesmo não foi encaminhado para 
apreciação da Secretaria Municipal de Serviços Públicos conforme Parecer COM-
DEMA 01/10. 
A empresa tem 60 dias para complementar e/ou alterar as informações do Plano 
e entregar a versão digital. O processo continuará seu trâmite para aprovação do 
Loteamento.
São Carlos, 24 de Março de 2011.

Grupo de dança debate livro “Põe o Dedo Aqui!”
No último mês de março o grupo de estudo de dança de 
São Carlos realizou o seu segundo encontro no saguão 
do Teatro Municipal Dr. Alderico Vieira Perdigão. 
Segundo a Divisão de Artes Cênicas da Prefeitura de 
São Carlos nesta reunião foram discutidos assuntos 
sobre o cronograma de trabalho do grupo e também 
os artigos do livro “Põe o dedo aqui!” que traz reflexões 
sobre dança contemporânea para crianças.
Durante o encontro cada integrante estudou um artigo 
diferente do livro e apresentou aos outros participantes. 
Nesta atividade participaram os profissionais Lígia 
Gomes, Fabiana Victor, Marília Maffeit, Roberta 
Maziero, Sueli Arlette, Ana, Sheila Barone e Grazielli 
Cerroni. Este projeto teve como proposta a reflexão 
sobre a prática cotidiana de cada um dos participantes 
em suas aulas de dança e discutiu algumas questões 
teóricas sobre dança contemporânea e educação 

somática. A reflexão do grupo de estudo pautou-
se pela importância do debate sobre questões 
diárias dos professores e a confirmação de que este 
grupo já têm provocado transformações na prática 
individual de cada participante.

Os artigos – Na ocasião foi apresentado o artigo 
“Identidade e diferença: o percurso do Grupo de 
estudos do projeto Põe o dedo aqui” de Patrícia Vianna 
Getlinger. A participante Grazielle apresentou o texto 
“Que dança é essa” de Uxa Xavier. Já Fabiana escolheu 
o artigo “Dançar como bocejar contagia” de Gilsamara 
Moura. A integrante Marília trabalhou sobre o texto 
“Um passeio pelo corpo: o quintal da Balangandança 
Cia” de Maristela Estrela. Sheila apresentou o tema 
“Educação para além do movimento” de Anderson 
Roberto Gouvêa e Lígia mostrou o artigo “O trabalho 

com crianças: da experiência com o brincar à linguagem 
da dança a partir da cultura popular” de Deise Alves. 

O grupo - O grupo surgiu no ano passado depois que 
a Prefeitura de São Carlos através da Coordenadoria 
de Artes e Cultura realizou um curso de Vivências 
Metodológicas do Ensino da Dança, voltado para 
servidores públicos e para a comunidade de São 
Carlos que trabalha com a dança. Na ocasião cinco 
especialistas ministraram aulas teórico-práticas que 
resultaram em um processo de debate e pesquisa 
pautado nas metodologias de ensino da arte-dança. 
Após o término do curso, os integrantes sentiram 
necessidade de continuar os trabalhos e por isso 
foi criado o grupo que faz encontros mensais para 
pesquisar metodologias de ensino da dança, através 
de debates, estudos de artigos e atividades práticas.
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9ª Festa do Milho começa sábado

Dia 9 (Sábado):
Partidas de São Carlos com destino a Água Vermelha: 
6h30 – 9h10 – 11h30 – 14h15 – 16h – 18h10 – 20h;
Partidas de Água Vermelha com destino a São Carlos: 
7h20 – 10h – 12h20 – 15h – 19h – 21h – 23h30;
Partidas de São Carlos com Destino a Santa Eudóxia: 
6h50 – 12h30 – 14:h15 – 16h20;
Partindo de Santa Eudóxia com destino a São Carlos: 

5h15 – 8h10 – 14h – 17h30;
Partindo de Água Vermelha com destino a Santa 
Eudóxia: 22h15.

Dia 10 (domingo):
Partidas de São Carlos com destino a Água Vermelha: 
6h30 – 9h10 – 11h30 – 14h15 – 18h10 – 20h;
Partindo de Água Vermelha com destino a São 

Carlos: 7h20 – 10h – 12h20 – 15h – 19h – 21h – 
23h30;
Partidas de São Carlos com Destino a Santa Eudóxia: 
6h50  – 16h20;
Partindo de Santa Eudóxia com destino a São Carlos: 
8h10 – 17h30;
Partindo de Água Vermelha com destino a Santa 
Eudóxia: 22h15.

A tradicional Festa do Milho de Água 
Vermelha será realizada neste final de 
semana, dias 9 e 10 de abril.  Além das 
delícias produzidas a partir do milho, a 
população poderá assistir a shows musicais 
e adquirir peças do artesanato local.

Como nas edições anteriores a festa 
será realizada na avenida Bela Cintra, em 
frente à Igreja de São Roque. No sábado (9) 
começa às 16h e vai até 22h e domingo (10) 
acontece das 10h às 22h. Vários pratos da 
culinária brasileira, como curau, pamonha, 
creme de milho, bolos, sorvete, sucos e 
milho verde cozido estarão à disposição do 
público, além claro, da tradicional “Chica 
Doida” (massa de milho verde recheada 
com queijo, lingüiça, palmito e azeitona), 
uma das delícias mais pedidas na Festa.

A previsão é que este ano sejam 
utilizadas mais de 100 mil espigas de 
milho na confecção de todos os pratos do 
cardápio e gerados cerca de 250 empregos 
temporários. Mais de 100 expositores 
(70 para barracas de alimentação e 35 de 
artesanato) se inscreveram para participar 
da 9ª Festa do Milho de Água Vermelha.

Shows  – No sábado as atrações musicais 
ficam por conta de 4 duplas sertanejas. O 
show começará com Alan e Luan que sobem 
ao palco na abertura da festa prevista para 
as 16h. Na seqüência se apresentam Jamil e 
Paganelli (16h45), Silvano Lucas e Leandro 
(18h30) e João Carlos e Bruno (20h30). No 
domingo o público poderá curtir Rony e 
Maicon (16h), Erik e Giovani (16h30), Peão 
Dourado e Mulato (17h), Heytor Viana 
(18h30) e Arison e Emerson (20h).

Transpor te  -  Para faci l itar o acesso à 
festa, a Prefeitura de São Carlos determinou 
à empresa concessionária do transporte 
público que aumente o número de linhas de 
ônibus com destino a Água Vermelha e Santa 
Eudóxia. Confira abaixo os horários dos 
ônibus, a partida de São Carlos é da praça 
Antônio Prado, antiga Estação da FEPASA. 

Manoel Virginio/PMSC Manoel Virginio/PMSC


		2011-04-06T17:53:53-0300
	MUNICIPIO DE SAO CARLOS PREFEITURA MUNICIPAL:45358249000101




