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Prefeitura investiu R$ 136,7 milhões
em procedimentos de Saúde em 2010

Diário Oficial de São Carlos

 ■ IDEIAS ILUMINADAS

A empresa DirectLight, de São Carlos, criou 
semáforos inovadores com lâmpadas 
de Diodos Emissores de Luz (Led) de alta 
potência. O projeto ótico é inédito no Brasil 
e foi desenvolvido em apenas dois anos com 
financiamento da FAPESP. ► Pág. 7

 ■ CONCURSO INOVAÇÃO

Estão abertas as inscrições para o 2º 
Concurso Inovação da Prefeitura de São 
Carlos. O objetivo é ouvir as sugestões dos 
servidores e criar uma relação mais próxima 
entre a Administração e os funcionários, 
incentivando as boas ideias. ► Pág. 7

 ■ SELEÇÃO BRASILEIRA

O goleiro Daniel Augusto dos Santos que 
defende a equipe Interativo/Prefeitura de 
São Carlos foi convocado pela Confederação 
Brasileira de Handebol (CBHb) para participar 
de treinos para o Pan-Americano que 
acontece em abril no Chile. ► Pág. 2

 ■ CAPACITAÇÃO MERENDEIRAS

As merendeiras da rede municipal e 
estadual de ensino de São Carlos trocaram 
as tradicionais cozinhas das escolas pelo 
auditório Bento Prado da Prefeitura Municipal 
para aprender um pouco mais sobre a 
segurança alimentar. ► Pág. 2

 ■ INVESTIMENTOS SAÚDE

Os investimentos da Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos 
somaram R$ 136,7 milhões em 2010. Os dados foram apresentados 
na Câmara Municipal durante prestação de contas do Fundo 
Municipal de Saúde relativa ao quarto trimestre de 2010. ► Pág. 8
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Goleiro de São Carlos é convocado para a seleção
O goleiro Daniel Augusto dos Santos, de 20 anos, 
que defende a equipe Interativo/Prefeitura de São 
Carlos, foi convocado pela Confederação Brasileira 
de Handebol (CBHb) para uma série de treinos da 
Seleção Brasileira de Handebol Júnior que aconteceu 
entre os dias 20 e 26 de janeiro no Esporte Clube 
Pinheiros, na capital paulista, visando o Pan-
Americano da categoria em abril no Chile.
Nesta fase os atletas da seleção brasileira, 
comandados pelo técnico Sérgio Hortelan, 
treinaram diariamente em dois períodos. Durante 
a semana houve inclusive treinos conjuntos com a 
seleção juvenil.
Essa é a segunda convocação de Daniel, que em 2009 
havia sido convocado, mas acabou cortado durante 
a fase de treinos. Mais experiente, o atleta vive a 
expectativa de defender o Brasil no Pan-Americano.
De acordo com Daniel, que está no segundo ano de 
Fisioterapia na UFSCar, a sua convocação é resultado 
do bom desempenho no Campeonato Paulista e na 
Liga Nacional de Handebol, competições disputadas 
pela equipe são-carlense.
“Foi muito bom voltar à seleção brasileira. Quero 
aproveitar cada fase de treinamentos para 
garantir uma vaga na equipe. Para mim tem sido 
muito gratificante defender a nossa seleção”, 
completou Daniel.

Pré-selecionados:
Goleiros: Daniel Augusto dos Santos (Interativo/
Prefeitura de São Carlos - SP), Alan Santos de 
Lima (USC / São Caetano - SP), Andrey Fagundes 

(Metodista / São Bernardo - SP), e Lucas José Pinto 
Santos (Esporte Clube Pinheiros - SP).
Pontas: Acao Pessoa Constantino (Esporte Clube 
Pinheiros - SP), Gabriel Matheus de Sousa (Aceu / 
Univale / Fmei - SC), Kauê de Ébano Matos Ferreira 
(Parauapebas Esporte Clube - PA), Matheus Lennon de 
Novais Almeida (Feira Handebol Clube - BA) e Wesley 
Aparecido de Freitas (Metodista / São Bernardo-SP.

Pivôs: Alencar Cassiano Rossoni (Metodista / 
São Bernardo - SP) e Emerson Santos Silva (Ass. 
Marigaense DE – PR).

Armadores: Bruno Saurin T. De Castro (Metodista 
/ São Bernardo - SP), Felipe Cassimiro de Freitas 
(Metodista / São Bernardo - SP) Guilherme Valadão 
Gama (Metodista / São Bernardo - SP), Jefferson 
Diego de Oliveira Bastos (Unifil / Fel / Sercomtel - PR), 
Jeison Felipe Correia da Silva (Serc. Santa Maria - SP), 
Murilo dos Santos Riccini (USC / São Caetano - SP) e 
Raul Nantes Campos (USC / São Caetano – SP).

Centrais: Matheus Perrella Filho (Esporte Clube 
Pinheiros - SP) e Victor Ferrari Alcântara (Ass. 
Marigaense DE – PR).

Comissão Técnica:
Supervisor: Décio Roberto Calegari
Técnico: Sérgio Hortelan
Assistente Técnico: Valter Costa Guimarães Filho
Fisioterapeuta: Fabio Katsumi Shimoda
Diretor de Seleções: Vitor Domingos Martinez

Merendeiras recebem capacitação em São Carlos
As merendeiras da rede municipal e estadual de 
ensino de São Carlos trocaram as tradicionais 
cozinhas das escolas pelo auditório Bento Prado 
da Prefeitura Municipal nesta quinta-feira (3) 
para aprender um pouco mais sobre a segurança 
alimentar. A capacitação foi programada para 
acontecer neste período que antecede o início das 
aulas na rede municipal, que será no dia 14.
Até a próxima quarta-feira (9), 300 profissionais, 
responsáveis pela merenda escolar de cerca de 30 
mil alunos, participarão de mais uma capacitação 
promovida pela Secretaria Municipal de Agricultura 
e Abastecimento. Durante cinco dias as merendeiras 
aprenderão sobre a importância da alimentação 
saudável, sobre a alimentação materno-infantil, a 
manipulação de carnes, os alimentos processados, as 
boas práticas de alimentação, entre outros temas.
No encerramento deste curso, todas as merendeiras 
receberão uma revista sobre boas práticas na 
manipulação de alimentos e também um certificado 
de conclusão do curso.
Parte dos alimentos da merenda é adquirida de 
agricultores familiares cadastrados nos programas 
Compra Direta Local (PAA - Programa de Aquisição de 
Alimentos) e Aquisição de Gêneros para a Merenda 
Escolar (Resolução nº. 38 do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação). Com esta iniciativa, a 
Prefeitura gera empregos e renda para os agricultores 
e também oferece produtos frescos e de excelente 
qualidade para a merenda escolar. 
A Prefeitura ganhou em 2009 o Prêmio Gestor Eficiente 
da Merenda Escolar. Em 2010 o trabalho foi novamente 
reconhecido pelos organizadores. 
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DECRETOS

DECRETO nº 23
DE 7 DE fEvEREiRO DE 2011

Suplementa dotações do orçamento vigente na Secretaria Municipal de Educa-
ção, no valor de R$ 88.000,00.
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 admi-
nistrativo nº 2.771/11, 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$ 
88.000,00 (oitenta e oito mil reais), suplementar à seguinte dotação do orçamento 
vigente:

Órgão
Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional 
ProgramátiCa

suPlementação
r$

12.03.00 4.4.50.42 001 12.365.0030.2.042 88.000,00

TOTAL 88.000,00

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão utiliza-
dos recursos oriundos de anulação das dotações orçamentárias abaixo codifica-
das, 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$

12.03.00 3.3.50.43 001 12.365.0030.2.042 45.000,00

12.02.00 3.3.50.43 001 12.361.0033.2.041 43.000,00

TOTAL 88.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 7 de fevereiro 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 24
DE 7 DE fEvEREiRO DE 2011

Suplementa dotações do orçamento vigente na Secretaria Municipal de Educa-
ção, no valor de R$ 82.571,41.
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 admi-
nistrativo nº 2.808/11, 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$ 
82.571,41 (oitenta e dois mil, quinhentos e setenta e um reais e quarenta e um 
centavos), suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:

Órgão
Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional ProgramátiCa
suPlementação

r$

14.01.00 3.3.90.34 001 04.122.0041.2.048 14.210,00

14.01.00 3.3.90.34 001 04.124.0040.2.049 42.038,40

09.01.00 3.3.90.34 001 08.243.0024.2.007 26.323,01

TOTAL 82.571,41

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão utiliza-
dos recursos oriundos de anulação das dotações orçamentárias abaixo codifica-
das, 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$

09.01.00 3.3.90.34 001 08.122.0025.2.033 26.323,01

22.01.00 3.3.90.39 001 04.122.0073.2.070 56.248,40

TOTAL 82.571,41

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 7 de fevereiro 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 55
DE 7 DE fEvEREiRO 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 14.753/08, resolve
DISPENSAR
a pedido, a servidora LIGIA DE SOUZA GOMES, da função gratificada de Supervisor 
de Unidade da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, a partir de 
31 de janeiro de 2011, devendo a servidora retornar às suas funções contratuais, 
ficando consequentemente revogada a Portaria no 1.052, de 24 de julho de 2009.
São Carlos, 7 de fevereiro 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 56
DE 7 DE fEvEREiRO 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 11.661/09, resolve
EXONERAR
a pedido, ANA KARINA BARBOSA DA CONCEIÇÃO do cargo em comissão de As-
sessor de Gabinete III da Secretaria Municipal de Obras Públicas, a partir de 3 de 
fevereiro de 2011, ficando consequentemente revogada a Portaria nº 752, de 29 
de abril de 2009.
São Carlos, 7 de fevereiro 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 57
DE 7 DE fEvEREiRO 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 10.762/05, resolve
EXONERAR
a pedido, JOSÉ EDUARDO SIMÕES MARTINEZ do cargo em comissão de Chefe da 
Divisão de Compras da Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 1º de fevereiro 
de 2011, ficando consequentemente revogada a Portaria nº 238, de 9 de janeiro 
de 2009.
São Carlos, 7 de fevereiro 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 58
DE 7 DE fEvEREiRO 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 10.321/09, resolve
EXONERAR
a pedido, a servidora KARIME VIEIRA ALBUQUERQUE do cargo em comissão de 
Chefe de Divisão de Gestão de Pessoas da Educação da Secretaria Municipal de 
Saúde, a partir de 2 de fevereiro de 2011, ficando consequentemente revogada a 
Portaria nº 450, de 26 de abril de 2010.
São Carlos, 7 de fevereiro 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 59
DE 7 DE fEvEREiRO 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 18.093/02,
RESOLVE
que a servidora LUCIANA GOBATO PEDROSA, fica integrada, a partir de 2 de feve-
reiro de 2011, em todas as Comissões de Sindicância em andamento, em substi-
tuição à Karime Vieira Albuquerque.
São Carlos, 7 de fevereiro 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 60
DE 7 DE fEvEREiRO 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 18.093/02, resolve,
INTEGRAR
na Comissão Disciplinar nomeada pela Portaria nº 857, de 14 de dezembro de 
2010, LUCIANA GOBATO PEDROSA, em substituição à Karime Vieira Albuquerque.
São Carlos, 7 de fevereiro 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 61
DE 7 DE fEvEREiRO 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 35.280/10, resolve,
NOMEAR
Comissão para Julgamento da Proposta Técnica na Licitação, objeto do processo 
nº 35.280/10, que visa à contratação de empresa especializada para a realização 
de estudos de mercado sobre as potencialidades do Município no setor de turis-
mo, composta pelos servidores Emiliano Saran de Azevedo, Assessor de Projetos 
Especiais, que a presidirá, José Eduardo de Araújo, Diretor do Departamento de 
Turismo, e Rosângela Rodrigues dos Santos, Chefe da Divisão de Planejamento 
Turístico.
São Carlos, 7 de fevereiro 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 62
DE 7 DE fEvEREiRO 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 13.780/10, resolve
NOMEAR
Comissão de Sindicância composta pelos servidores Estevam Luiz Muszkat, que 
a presidirá, Euceli de Menezes Vicente Pessoa Sales e Savana Ribeiro Piovesan 

para apurar os fatos relatados no processo administrativo protocolado sob o nº 
13.780/10.
São Carlos, 7 de fevereiro 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

ATO DA SECRETARiA

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 Po-
líticos, aos Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais, que recebeu 
do MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, as seguintes 
importâncias:
- R$ 13.000,00 correspondente ao PROGRAMA FMAS PFMC;
São Carlos, 7 de fevereiro de 2011.
PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
Secretario Municipal de Fazenda

COnCURSOS PÚBLiCOS E PROCESSOS SELETivOS

COMUniCADO
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Ad-
ministração e Gestão de Pessoal faz saber que a candidata abaixo discriminada 
desistiu de assumir a vaga temporária a ela oferecida na atribuição de aula do 
dia 03/02/11, ficando, portanto, desclassificada da lista de habilitados do Processo 
Seletivo.
PROCESSO SELETIVO 05/11
PROFESSOR III – ÁREA ARTES

nome ClassiFiCação

ANDREIA MARIA FARAH VICENTE 1

São Carlos, 07 de fevereiro de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

COMUniCADO
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal faz saber que as candidatas abaixo discriminadas 
desistiram de assumir as vagas temporárias a elas oferecidas na atribuição de aula 
do dia 03/02/11, ficando, portanto, desclassificadas da lista de habilitados do Pro-
cesso Seletivo.
PROCESSO SELETIVO 06/11
PROFESSOR III – ÁREA PORTUGUÊS

nome ClassiFiCação

BIANCA CRISTINA DE CAMARGO 3

PRISCILLA PEREIRA PARISI 9

São Carlos, 07 de fevereiro de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

COMUniCADO
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal faz saber que a candidata abaixo discriminada de-
sistiu de assumir a vaga temporária a ela oferecida na atribuição de aula do dia 
03/02/11, ficando, portanto, desclassificada da lista de habilitados do Concurso 
Público, exclusivamente para fins de contratação temporária.
NÚMERO DO CONCURSO: 243
FUNÇÃO: PROFESSOR IV

nome ClassiFiCação

MARISTELA RODRIGUES DA SILVA 25

São Carlos, 07 de fevereiro de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

COMUniCADO
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal faz saber que a candidata abaixo discriminada de-
sistiu de assumir a vaga temporária a ela oferecida na atribuição de aula do dia 
03/02/11, ficando, portanto, desclassificada da lista de habilitados do Concurso 
Público, exclusivamente para fins de contratação temporária.
NÚMERO DO CONCURSO: 309
FUNÇÃO: PROFESSOR II

nome ClassiFiCação

ELIZANDRA APARECIDA LUIZ 92

São Carlos, 07 de fevereiro de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

DESiSTÊnCiA DE CAnDiDATO 
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal, faz saber que a candidata  abaixo discriminada, 
desistiu de assumir a vaga a ela destinada:
NÚMERO DO CONCURSO: 322
FUNÇÃO: ENGENHEIRO – ÁREA CIVIL

nome ClassiFiCação

BRUNA CATOIA PERIOTTO 3

São Carlos, 07 de fevereiro de 2011
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

EDiTAL DE COnTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMinADO PARA MÉDiCO 
nAS ÁREAS CARDiOLOGiA, CLÍniCA MÉDiCA, EnDOCRinOLOGiA, 

GinECOLOGiA, MEDiCinA DA fAMÍLiA E COMUniDADE, nEURO 
CiRURGiA, nEUROLOGiA, PEDiATRiA, PnEUMOLOGiA, PROCTOLOGiA, 
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PSiQUiATRiA, REUMATOLOGiA, URGEnCiA E EMERGÊnCiA.
A Prefeitura Municipal de São Carlos, por determinação do Exmo. Prefeito Muni-
cipal, Oswaldo B. Duarte Filho, torna público a abertura de inscrições para o em-
prego de Médico nas áreas acima referenciadas, em caráter temporário, conforme 
prevê a Lei nº 13258 de 22 de dezembro de 2003, para o preenchimento de vagas 

que surgirem durante a validade desta seleção.

I - DOS EMPREGOS

emPrego Pré-requisitos Jornada de trabalho
VenCimento +

auxílio alimentação  *

médiCo – área 
Cardiologia

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.

15 horas/sem** R$ 1.460,00***

médiCo – área ClíniCa 
médiCa

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

de São Paulo (CREMESP)

15 horas/sem** R$ 1.460,00***

médiCo – área 
endoCrinologia

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.

15 horas/sem** R$ 1.460,00***

médiCo – área 
gineCologia

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.

15 horas/sem** R$ 1.460,00***

médiCo – área mediCina 
da Família e Comunidade

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.

40 horas semanais
R$ 5.540,00 + 

gratificação ******

médiCo – área neuro 
Cirurgia

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.

15 horas/sem** R$ 1.460,00***

médiCo – área neurologia

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.

15 horas/sem** R$ 1.460,00***

médiCo – área Pediatria

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.

15 horas/sem** R$ 1.460,00***

médiCo – área 
Pneumologia

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.

15 horas/sem** R$ 1.460,00***

Médico – área Procto-
logia

Curso Superior Completo em 
Medicina, Registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de São Paulo (CREMESP). Título 
de Especialista na área ou resi-
dência médica na área.

15 horas/sem** R$ 1.460,00***

Médico – área Psiquia-
tria

Curso Superior Completo em 
Medicina, Registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de São Paulo (CREMESP)

15 horas/sem** R$ 1.460,00***

Médico – área Reuma-
tologia

Curso Superior Completo em 
Medicina, Registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de São Paulo (CREMESP). Título 
de Especialista na área ou resi-
dência médica na área.

15 horas/sem** R$ 1.460,00***

Médico – área Urgência 
e Emergência

Curso Superior Completo em 
Medicina, Registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de São Paulo (CREMESP)

Unidade de Pronto 
Atendimento/ 

Serviço Atendimento 
Móvel Urgência - 

12h/sem
(plantão)****

R$ 2.228,00*****

* Auxilio alimentação previsto na Lei 13130/03 incorporado ao vencimento pa-
drão por força da Lei 13771/06. 
** Os contratos de trabalho para os empregos de Médico poderão ser firmados, a 
critério da Administração, por 15 ou 30 horas semanais, com os salários proporcio-
nalizados, tendo por base o vencimento padrão.
***A remuneração será composta pelo vencimento mais auxílio alimentação, 
prêmio assiduidade (R$ 87,60), insalubridade mediante análise do Engenheiro do 
Trabalho (R$ 102,00) e Prêmio SUS (R$ 350,00), totalizando R$ 1.999,60.
****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.
*****A remuneração será composta pelo vencimento mais auxílio alimentação, 
prêmio assiduidade (R$ 133,68), insalubridade mediante análise do Engenheiro 
do Trabalho (R$ 102,00) e Prêmio SUS (R$ 350,00), totalizando R$ 2.813,68.
****** Para o emprego de Médico - área Medicina de Família e Comunidade a re-
muneração será composta pelo vencimento + auxílio alimentação, Gratificação 
PSF (R$ 2.527,50), prêmio assiduidade (R$ 338,52), insalubridade mediante análise 
do SESMET (R$ 102,00) e Prêmio SUS (R$ 350,00), totalizando R$ 8.858,02.
 
II – INSCRIÇÕES 

As inscrições estarão abertas no período de 08/02/11 à 11/02/11, das 8:00 às 18:00 
na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal, à Rua Episcopal, 
1575 - Centro, cidade de São Carlos.

III - REQUISITOS

 III.1. São requisitos para inscrição:

ser brasileiro nato ou naturalizado;
entregar cópia do RG com apresentação do original;
entregar cópia comprovante do Registro no Conselho Regional de Medicina do 
Estado de São Paulo (CREMESP) com apresentação do original; 
Curriculum Vitae documentado. Só serão consideradas para efeito de pontua-
ção as informações que forem comprovadas com cópias dos títulos, certifi-
cados, e declarações oficiais de serviços de residência médica e no caso de 
Concurso Público, da publicação em D.O. ou declaração da instituição em 
que o candidato tenha sido aprovado. Não serão aceitos documentos extraídos 
pela Internet.
Certidão de nascimento de filhos dependentes nos termos da lei.

III.2. Se aprovados, os candidatos deverão entregar os seguintes documentos 
para contratação:
02 (duas) Fotos 3x4 coloridas recentes;
Carteira de Identidade - RG (cópia reprográfica);

Cadastro de Pessoa Física – CPF (cópia reprográfica); 
Título de Eleitor e comprovação de estar quites com a justiça eleitoral (cópia re-
prográfica);
Carteira Profissional;
Cartão do PIS/PASEP (cópia reprográfica);
Certidão de Nascimento (cópia reprográfica), se solteiro ou Certidão de Casamen-
to (cópia reprográfica), se casado;
Certificado de Reservista (cópia reprográfica);
O candidato convocado será submetido ao exame de saúde admissional (físico e 
mental) que o comprove apto para o emprego
Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 anos (cópia reprográfica);
Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos (cópia reprográfica); 
Requisitos citados no item I – Dos Empregos deste Edital (cópia reprográfica);

iv – DA SELEÇÃO
IV.1 - A seleção será realizada pela análise do Curriculum Vitae, por uma Comissão 
designada para este fim.
IV.2 - Os candidatos habilitados serão classificados em ordem decrescente pela 
Nota Final.
 IV.3 -  Em caso de empate, terá preferência, sucessivamente, o candidato que:
IV.3.1 – tiver maior idade
IV.3.2. – tiver maior número de dependentes 
– O resultado final da seleção será divulgado no dia 15/02/11 por meio de publi-
cação no Diário Oficial do Município (www.saocarlos.sp.gov.br), e na Secretaria 
Municipal de Administração e Gestão de Pessoal, à Rua Episcopal, 1575 – Centro.
– O candidato poderá impetrar recurso no dia 15/02/11, das 8h00 às 18h00, à Rua 
Episcopal, 1575 – Centro.
VI.5.1. O recurso deverá ser apresentado em formato livre e interposto no prazo 
estabelecido, e:
a) deverá ser entregue pessoalmente ou por procuração, devidamente proto-
colado, à Rua Episcopal nº 1575 (piso Major José Inácio) – Centro - São Carlos, na 
Divisão de Recrutamento e Seleção de Pessoal.
b) deverá estar devidamente fundamentado e conter o nome do candidato, o nú-
mero do documento de identidade e o endereço para correspondência.
c) quando interposto por procurador só será aceito se estiver acompanhado do 
respectivo instrumento de mandato e cópia do documento de identidade do pro-
curador. O mandato ficará retido.
Será indeferido liminarmente o pedido de recurso apresentado fora do prazo es-
tipulado.

– Critérios para análise do Curriculum Vitae.

IV.6.1 Para o emprego de MÉDICO – ÁREA MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNI-
DADE

títulos
Valor unitário a 

ser atribuído
Pontuação máxima

residênCia médiCa na área de mediCina de Família e Comunidade ou 
saúde da Família, reConheCida Pelo ministério de eduCação e Cultura 

(meC)
40 pontos 40

título de esPeCialista na área de mediCina de Família e Comunidade 
registrado na assoCiação médiCa brasileira (amb)

30 pontos 30

residênCia médiCa em outra área, reConheCida Pelo ministério de 
eduCação e Cultura (meC)

15 pontos 15

Curso de esPeCialização na área de saúde da Família, reConheCida Pelo 
ministério de eduCação e Cultura (meC)

5 pontos 5

trabalhos aPresentados em seminários, Congressos e/ou PubliCações 
em PeriÓdiCos 1 ponto 5

aProVação em ConCurso PúbliCo Para médiCo mediCina de Família e 
Comunidade/ClíniCa médiCa/Pediatria/gineCologia

2,5 pontos 5

total 100

IV.6.2 Para o emprego de MÉDICO – ÁREA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

títulos
Valor unitário a 

ser atribuído
Pontuação 

máxima

residênCia médiCa em ClíniCa médiCa, reConheCida Pelo ministério de 
eduCação e Cultura (meC)

20 pontos 20

título de esPeCialista em ClíniCa médiCa registrado na assoCiação médiCa 
brasileira (amb)

20 pontos 20

residênCia médiCa em outra área, reConheCida Pelo ministério de eduCação 
e Cultura (meC)

10 pontos 10

treinamento em urgênCias e emergênCias (tiPos atls – adVanCed trauma 
liFe suPPort, aCls – adVanCed  Cardiology liFe suPPort e outros)

15 pontos 30

trabalhos aPresentados em seminários, Congressos e/ou PubliCações 
em PeriÓdiCos 5 pontos 10

aProVação em ConCurso PúbliCo Para médiCo 5 pontos 10

total 100

     IV.6.3 – Para o emprego de MÉDICO - DEMAIS ÁREAS. 

títulos
Valor unitário a 

ser atribuído
Pontuação 

máxima

residênCia médiCa na área de insCrição do Candidato 35 pontos 35

título de esPeCialista registrado na assoCiação médiCa brasileira (amb) na 
área de insCrição do Candidato.

30 pontos 30

outras residênCias médiCas ou títulos registrados na amb 10 pontos 10

trabalhos aPresentados em seminários, Congressos e/ou PubliCações 
em PeriÓdiCos 5 pontos 15

aProVação em ConCurso PúbliCo Para médiCo na área de insCrição do 
Candidato.

2,5 pontos 5

PartiCiPação em Congressos, seminários, simPÓsios e Cursos na área de 
insCrição do Candidato, Com Carga horária mínima aCima de 30 horas.  

0,5 ponto 5

total 100

V - DA CONTRATAÇÃO

V.1. As convocações dos candidatos habilitados serão realizadas através de publi-
cação no Diário Oficial do Município.
V.2. A contratação será realizada por PRAZO DETERMINADO de até 03 (três) meses, 
prorrogáveis por até 3 (três) meses, a critério da Administração. 
V.3. O candidato classificado se obriga a manter atualizado o seu endereço junto 
à Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal da Prefeitura Mu-
nicipal.

VI - DA VALIDADE
O prazo de validade da seleção é de 1 (um) ano, contado a partir da data da Ho-
mologação do Processo Seletivo, podendo ser prorrogado por igual período, a 

critério da administração.

VII - DISPOSIÇÕES GERAIS

 VII.1. A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes ins-
truções e na aceitação das condições do processo seletivo, tais como se acham 
estabelecidas neste Edital e na legislação pertinente.
 VII.2. A inexatidão das informações ou a constatação de irregularidade em docu-
mentos, ainda que verificadas posteriormente, eliminará o candidato da seleção.
 VII.3. O provimento das vagas ocorrerá de acordo com a necessidade da Prefeitu-
ra, durante a validade do Processo, obedecendo à ordem de classificação. 
 VII.4. Para efeito de sua contratação fica o candidato sujeito à aprovação em exa-
me médico e apresentação dos documentos que lhe forem exigidos.
 VII.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão designada para realizar 
o processo seletivo.

VIII – CRONOGRAMA DE EVENTOS

08/02/11 a 11/02/11 insCrições

15/02/11 Divulgação do resultado final

15/02/11 Interposição de recursos

São Carlos, 07 de fevereiro de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

COMUniCADO
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal faz saber que a candidata abaixo discriminada não 
compareceu a atribuição de aulas temporárias realizada no dia 03/02/2011, fican-
do, portanto, desclassificada da lista de habilitados do Processo Seletivo.
PROCESSO SELETIVO 08/11
PROFESSOR III – ÁREA MATEMATICA

nome ClassiFiCação

MARINA MITIE GISHIFU OSIO 1

São Carlos, 07 de fevereiro de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

COMUniCADO
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal faz saber que as candidatas abaixo discriminadas 
não compareceram a atribuição de aulas temporárias realizada no dia 03/02/11, 
ficando, portanto, desclassificada da lista de habilitados do Processo Seletivo.
PROCESSO SELETIVO 07/11
PROFESSOR III – ÁREA INGLÊS

nome ClassiFiCação

SILVIA RENATA NOGUEIRA CASTILHO 2

LARISSA QUACHIO COSTA 4

KARINA OLIVEIRA DE PAULA 5

RENATA TIRONI DE CAMARGO 6

ELISABETH CHRISTIANE TEIXEIRA 7

São Carlos, 07 de fevereiro 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:
CONCURSO PÚBLICO: 336
FUNÇÃO: MEDICO – AREA PEDIATRIA

nome ClassiFiCação

ELENO SHIBATA BRANDAO 4

São Carlos, 07 de fevereiro de 2011.
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ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

COMUniCADO
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal faz saber que os candidatos abaixo discriminados 
não compareceram a atribuição de aulas temporárias realizada no dia 03/02/2011, 
ficando, portanto, desclassificados da lista de habilitados do Concurso Público, 
exclusivamente para fins de contratação temporária.
NÚMERO DO CONCURSO: 245
FUNÇÃO: PROFESSOR III – ÁREA EDUCAÇÃO FÍSICA

nome ClassiFiCação

SANDRA MARIA ORSINI HEHL PEREIRA 27

TANIA MARIA BORTOLOZZO 28

MARIO LUCIO DE AMORIM FILHO 37

São Carlos, 07 de fevereiro de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

COMUniCADO
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal faz saber que os candidatos abaixo discriminados 
não compareceram a atribuição de aulas temporárias realizada no dia 03/02/11, 
ficando, portanto, desclassificados da lista de habilitados do Processo Seletivo.
PROCESSO SELETIVO 03/11 
PROFESSOR III – ÁREA EDUCAÇÃO ESPECIAL

nome ClassiFiCação

ROSEMARY ROJO ROCHA 4

CARLOS EDUARDO CANDIDO PEREIRA 6

SUZANA SIRLENE DA SILVA 7

REGIANE APARECIDA MARIOTTO 8

São Carlos, 07 de fevereiro de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

COMUniCADO
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal faz saber que os candidatos abaixo discriminados 
não compareceram a atribuição de aulas temporárias realizada no dia 03/02/2011, 
ficando, portanto, desclassificados da lista de habilitados do Processo Seletivo.
PROCESSO SELETIVO 10/11
PROFESSOR III – ÁREA HISTÓRIA

nome ClassiFiCação

GILSON MARIANO NERY 2

JOAO PAULO APRIGIO MOREIRA 3

São Carlos, 07 de fevereiro de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

COMUniCADO
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal faz saber que os candidatos abaixo discriminados 
não compareceram a atribuição de aulas temporárias realizada no dia 03/02/11, 
ficando, portanto, desclassificados da lista de habilitados do Processo Seletivo.
PROCESSO SELETIVO 06/11
PROFESSOR III – ÁREA PORTUGUÊS

nome ClassiFiCação

LARA PADILHA CARNEIRO 02

TAISA BARBOSA ROBUSTE 07

SERGIO FERREIRA MENDES 08

São Carlos, 07 de fevereiro de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

COMUniCADO
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal faz saber que a candidata abaixo discriminada não 
compareceu a atribuição de aulas temporárias realizada no dia 03/02/11, ficando, 
portanto, desclassificada da lista de habilitados do Processo Seletivo, exclusiva-
mente para fins de contratação temporária.
NÚMERO DO CONCURSO: 243
FUNÇÃO: PROFESSOR IV

nome ClassiFiCação

NILVA DE FATIMA PERRUCHI DA SILVA 29

São Carlos, 07 de fevereiro de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

COMUniCADO
A Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal republica o crono-
grama do Processo Seletivo nº. 11 de Estágio Remunerado em função da prorro-
gação das inscrições.

Cronograma

Inscrições e entrega de documentos 24/01/11 a 09/02/11

Resultado da Primeira Fase 12/02/11

Interposição de Recurso da 1ª Fase, protocolado diretamente 
no CIEE – Rua São Sebastião, nº 1810 – Centro – São Carlos

14 e 15/02/11

Convocação para realização das provas objetivas e redação 17/02/11

Provas Objetivas e Redação 20/02/11

Divulgação do Gabarito 22/02/11

Recurso do Gabarito, protocolado diretamente no CIEE – Rua 
São Sebastião, nº. 1810 – Centro – São Carlos

22 e 23/02/11

Divulgação dos candidatos habilitados na 2ª Fase 01/03/11

Interposição de Recursos, protocolado diretamente no CIEE – 
Rua São Sebastião, nº. 1810 – Centro – São Carlos

01 e 02/03/11

Resultado Final da área de direito 10/03/11

Recurso do Resultado Final da área de direito, protocolado 
diretamente na Secretaria Municipal de Administração e 

Gestão de Pessoal – Rua Episcopal, nº 1575 – Centro – São 
Carlos

10 e 11/03/11

Prova Prática da área de Publicidade e Propaganda A definir

São Carlos, 07 de fevereiro de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

LiCiTAÇÕES

PREGÃO ELETRONICO N.° 011/2011 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 
545/2011- Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, 
que se encontra aberto o Pregão Eletrônico nº. 011/2011, que possui como objeto 
a contratação de empresa especializada em serviços de informática para licencia-
mento de uso dos sistemas integrados de gestão pública em ambiente _web_, 
consultoria técnica para a implantação dos sistemas, conversão e migração de 
dados, customização de aplicativos e treinamento aos usuários 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 recebimento e a abertura das 
propostas dar-se-ão até as 8h00min do dia 21 de fevereiro de 2011 e o início da 
sessão de disputa de preços será às 10h00min do dia 21 de fevereiro de 2011. 
Maiores informações pelo telefone (16) 3362-1162. São Carlos, 07 de fevereiro de 
2011. André Luiz dos Santos – Pregoeiro.

RESUMO DA ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITA-
ÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2010 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 
11369/2010 Aos 07 de fevereiro de 2011, às 09h00min, reuniram-se na Sala de Li-
citações a Comissão Permanente de Licitações e os representantes presentes para 
procederem à abertura dos envelopes de habilitação apresentados para a Con-
corrência Pública supracitada. A Comissão procedeu à abertura dos envelopes de 
habilitação apresentados pela empresas, a saber: Consórcio SC Trânsito Seguro; 
Fiscal Tecnologia e Automação Ltda.; Fotosensores Tecnologia Eletrônica Ltda.; e 
Tecdet Tecnologia em Detecções Comércio, Importação e Exportação Ltda. Após 
a análise da documentação apresentada, a Comissão JULGA HABILITADAS todas 
as empresas. Fulvia Cappello  Presidente Ad Hoc

PORTARiAS

PORTARiA nº 06/2011
DE 07 DE fEvEREiRO DE 2011

ELISETE SILVA PEDRAZZANI, Diretora-Presidente da Fundação Educacional São 
Carlos, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE nomear Comissão para acom-
panhamento do Processo Seletivo nº 01/2011, para concessão de bolsa-estágio a 
estudante de curso de jornalismo, composta pelos Srs. Diego Musarra Doimo, que 
atuará como presidente, Décio Alves Ribeiro Junior e Stella de Oliveira Castilho, 
competindo-lhe, entre outras atribuições, efetuar as avaliações e julgar eventuais 
recursos interpostos pelos candidatos.
São Carlos, 07 de fevereiro de 2011.
ELISETE SILVA PEDRAZZANI
Diretora-Presidente da FESC

PORTARiA nº. 07/2011
DE 07 DE fEvEREiRO DE 2010

ELISETE SILVA PEDRAZZANI, Diretora-Presidente da Fundação Educacional São 
Carlos, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei nº 14.841, de 18 de 
dezembro de 2008, alterada pela Lei Municipal nº. 14.916, de 15 de abril de 2009 
RESOLVE designar o Sr. Jorge Alexandre Teixeira, ocupante do emprego público 
de Auxiliar Administrativo, para substituir a Sra. Nilma Helena França Gibertoni, 
ocupante do Cargo em Comissão de Chefe da Divisão Administrativa da Unidade 
da Vila Prado, no período de 07 de fevereiro a 21 de fevereiro de 2011, em virtude 
de férias regulamentares da titular, com os vencimentos que lhe competirem por 
lei.
São Carlos, 07 de fevereiro de 2011.
ELISETE SILVA PEDRAZZANI
Diretora-Presidente da FESC

COnCURSO PÚBLiCO E PROCESSO SELETivO

PROCESSO SELETivO nº 01/2011
COnCESSÃO DE BOLSA-ESTÁGiO

A Fundação Educacional São Carlos – FESC torna pública, por ordem de sua Dire-
tora-Presidente, Profa. Dra. Elisete Silva Pedrazzani, a abertura de inscrições para 
o Processo Seletivo nº 01/2011, visando à concessão de bolsa-estágio, em confor-
midade com as seguintes cláusulas:
DO OBJETO
1.1 O presente Processo Seletivo tem por objeto a concessão 01 (uma) bolsa-
estágio a estudante de curso superior, para a complementação do ensino e da 
aprendizagem por meio da experiência prática na linha de formação do estagiário 
junto à TV Educativa de São Carlos, de acordo com o seguinte quadro descritivo:

Função
número de 

Vagas
Carga horária

semanal

Valor 
mensal da bolsa

Estagiário de Jornalismo 01 20 h R$ 510,00

1.2 A carga horária poderá ser distribuída de segunda a sexta-feira, nos períodos 
matutino e vespertino, de acordo com as necessidades da TVE São Carlos.
1.3 O prazo inicialmente previsto para a vigência do termo de compromisso de 
estágio será de maio a dezembro de 2011, prorrogável a critério da Fundação Edu-
cacional São Carlos, observado o prazo máximo de 02 (dois) anos.
DA INSCRIÇÃO
2.1 As inscrições dos interessados serão recebidas no período de 21 de fevereiro a 
17 de março de 2011, no horário das 8 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas, na 
sede da TV Educativa de São Carlos, situada na rua Major José Inácio, 2154, Centro, 
nesta cidade de São Carlos/SP.

2.2 Constitui pré-requisito para a inscrição ter o candidato concluído o 1º ano do 
curso de jornalismo.
2.3 O pré-requisito deverá estar preenchido na data da efetivação da inscrição.
2.4 No ato da inscrição, o candidato ou seu procurador regularmente constituído 
deverá preencher a ficha de inscrição, disponível na sede da TV Educativa de São 
Carlos, e apresentar:
2.4.1 cópia autenticada ou cópia acompanhada do original do R.G do candidato e 
do histórico escolar do curso superior que constitui pré-requisito para a inscrição;
2.4.2 currículo conforme o modelo constante do anexo II deste edital, acompa-
nhado de cópia dos documentos comprobatórios.
2.5 Não serão aceitos protocolos dos documentos indicados no item 2.4. 
2.6 Os documentos expedidos em língua estrangeira deverão ser revalidados por 
instituições credenciadas no território nacional e deverão vir acompanhados da 
correspondente tradução efetuada por tradutor juramentado.
2.7 Os documentos entregues ficarão arquivados na FESC, não se admitindo sua 
devolução aos candidatos.

2.8 Não serão aceitas inscrições por via postal, internet ou apresentadas fora do 
prazo.
DA SELEÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO
A seleção se dará em duas fases, e obedecerá aos seguintes critérios:

Fase aValiação Critérios de aValiação
Critérios de 
Pontuação

Pontuação máxima

1ª

Prova teórica Redação - 60

Análise curricular

Histórico escolar

Atividades 
educacionais 

Serviço voluntário nos 
termos da Lei Federal 
9.608 de 18.02.1998 

Média aritmética 
das notas obtidas 

nas disciplinas 
cursadas

01 ponto por 
ocorrência

01 ponto por ano

10

05

05

2ª Entrevista técnica Item 3.11 - 20

3.2 A prova teórica, de caráter eliminatório e classificatório, será constituída de 
uma redação.    
3.3 A prova teórica será avaliada na escala de 0 (zero) a 60 (sessenta) pontos. 
3.3.1 A prova teórica e a análise curricular serão eliminatórias e classificatórias, 
sendo convocados para a entrevista somente os candidatos que obtiverem na 1ª 
fase nota mínima igual ou superior a 40 (quarenta).
3.4 A prova teórica será nas dependências da sede da TV Educativa São Carlos, 
na Rua Major José Inácio, nº. 2154, Centro, nesta cidade de São Carlos/SP, na data 
prevista de 22 de março de 2011, terça-feira, às 9:00 horas, com duração de 02 
(duas) horas.
3.5 O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com ante-
cedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário marcado para o seu início, 
munido de:
3.6.1 Documento de identidade (RG) original;
3.6.2 Caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
3.6 Não será admitida a entrada de candidato na sala de provas após o seu início.
3.7 Durante a realização da prova, não serão permitidas comunicações entre os 
candidatos, consultas bibliográficas de qualquer espécie nem a utilização de qual-
quer equipamento eletrônico.
3.8 Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal a Folha de Redação 
devidamente preenchida.
3.9.1. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Redação.
3.9 Será automaticamente excluído do processo seletivo o candidato que não 
comparecer para a realização da Prova Teórica, que se valer de meios ilícitos ou 
não permitidos para a execução da prova ou, ainda, que não entregar ou entregar 
em branco a Folha de Redação. 

3.10 A correção da Prova Teórica, a ser feita com base na Folha de Redação en-
tregue pelo candidato, será realizada pela comissão designada para conduzir o 
presente processo seletivo.
3.11 A entrevista técnica, de caráter classificatório, tem por objetivo investigar os 
conhecimentos adquiridos pelos candidatos por meio de cursos, treinamentos ou 
prática de serviço, visando sua adequação à atividade a ser exercida.
3.11.1 O candidato que não comparecer a entrevista técnica estará automatica-
mente desclassificado.
3.12 A nota final do candidato será constituída pela soma da nota obtida na 1ª 
fase – prova teórica e análise curricular, com a pontuação obtida na 2ª fase – en-
trevista técnica.
3.13 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente da nota final obtida.
3.14 Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem pontuação final 
igual ou superior a 60 (sessenta), e convocados de acordo com a conveniência da 
Fundação Educacional São Carlos, respeitando-se a ordem de classificação.
4. DO CRITÉRIO DE DESEMPATE
4.1 Na hipótese de igualdade de classificação, terá preferência o candidato que 
tiver maior idade.
5. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
5.1 Os resultados da seleção serão divulgados conforme cronograma constante 
do anexo I deste edital, mediante publicação no Diário Oficial do Município e afi-
xação na sede da TV Educativa de São Carlos.
6. DOS RECURSOS
6.1 O candidato poderá interpor recurso contra a pontuação obtida na 1ª ou na 2ª 
fase do processo seletivo.
6.2 Todos os recursos deverão ser interpostos no prazo de 02 (dois) dias úteis a 
partir da publicação do resultado no Diário Oficial do Município.
6.3 O recurso deverá ser interposto mediante petição escrita, da qual deverá cons-
tar o nome do candidato, número do documento de identidade, endereço para 
correspondência e a exposição dos motivos de discordância.
6.4 O recurso deverá ser protocolado na sede da TV Educativa de São Carlos, no 
horário das 8 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas, dentro do prazo previsto 
no item 6.2.
6.5 Serão liminarmente indeferidos os recursos interpostos fora do prazo e/ou que 
não atendam às disposições do item 6.3.
6.6 O julgamento dos recursos e o resultado final do processo seletivo serão divul-
gados em até 5 dias úteis do esgotamento do prazo para interposição dos recur-
sos, mediante publicação no Diário Oficial do Município e afixação na sede da TV 
Educativa de São Carlos.
7. DA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO
7.1 A habilitação e a classificação do candidato não geram direito subjetivo à cele-
bração de termo de compromisso de estágio com a FESC, mas apenas o direito a 
que seja observada a ordem de classificação quando da convocação para a finali-
dade descrita no item 1.1 do edital. 
7.2 O candidato convocado deverá celebrar termo de compromisso de estágio 
com a FESC, na forma da lei.
7.3 A convocação para celebração de termo de compromisso de estágio será feita 
por meio de publicação no Diário Oficial do Município, com data marcada para 
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comparecimento, implicando o não comparecimento em desistência tácita da 
contratação.
7.3.1 Em caráter supletivo, poderá a FESC entrar em contato diretamente com o 
candidato selecionado, o que não o dispensa de acompanhar as publicações no 
Diário Oficial do Município.
7.4 O candidato poderá optar uma única vez em não assumir a função, ficando 
remanejado para o final da lista de classificados.
7.5 O termo de compromisso de estágio poderá, a qualquer momento, ser res-
cindido nas hipóteses previstas no artigo 10 da Lei Municipal nº 14.260, de 03 de 
outubro de 2007.
8. DO PRAZO DE VALIDADE
8.1 O processo seletivo terá validade pelo período de 01 (um) ano, a contar da 
homologação do resultado pela Diretora-Presidente, podendo ser prorrogado por 
igual período.
9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1 A inscrição do candidato importará no conhecimento e aceitação tácita das 
cláusulas deste edital.
9.2 Informações adicionais poderão ser obtidas junto à sede da TV Educativa de 
São Carlos, por meio dos telefones (16) 3372-5233 ou 3374-9952, ou diretamente 
na sede da TV Educativa de São Carlos, sita na rua Major José Inácio, nº 2154, Cen-
tro, São Carlos/SP, de segunda à sexta-feira, das 8h00 às 11:30 horas e das 13:30 
às 17 horas. 
9.3 O presente edital poderá ser acessado no Portal www.saocarlos.sp.gov.br.
9.4 A inexatidão ou falsidade de informações prestadas pelo candidato ou a cons-
tatação de irregularidades em documentos, ainda que verificadas posteriormente 
à seleção ou à convocação, obstará a contratação do candidato.
9.5 Em caso de ser selecionado, fica o candidato responsável por atualizar o seu 
endereço e outros dados na sede da TV Educativa de São Carlos.
9.6 Os casos omissos serão resolvidos pela comissão designada para conduzir o 
processo seletivo e, em última instância, pela Diretora-Presidente da FESC.
9.7 Fica eleito o foro da Comarca de São Carlos para dirimir eventuais controvér-
sias oriundas do presente certame.
São Carlos, 26 de janeiro de 2011.
Elisete Silva Pedrazzani
Diretora-Presidente da FESC

ANEXO I
CRONOGRAMA

08/02/2011 Publicação do Edital

21/02 a 17/03/2011 Inscrições

22/03/2011 Prova teórica 

24/03/2011
Divulgação do resultado da 1ª fase e convocação para a entrevista 

técnica

30/03/2011 Entrevista técnica

02/04/2011 Divulgação do resultado final

ANEXO II

MODELO DE CURRÍCULO
BOLSA-ESTÁGIO
Nome
Endereço       
Idade
Telefone/e-mail      
Estado civil
     
1. Atividades Educacionais Complementares
Informar as atividades educacionais complementares realizadas, tais como cursos, 
estágios, participação em projetos, bolsas recebidas etc., e cópia dos documentos 
comprobatórios.

2. Serviço Voluntário
 Informar os locais onde prestou serviço voluntário, do último para o primeiro, 
com os seguintes dados: nome da organização, serviço prestado, tempo de servi-
ço e cópia dos documentos comprobatórios.

ATO DA SECRETARiA

EDiTAL DE SORTEiO PÚBLiCO DE UniDADES HABiTACiOnAiS  
João Batista Muller, Diretor Presidente da Progresso e Habitação de São Carlos, no 
uso de suas atribuições legais, COMUNICA a todos os interessados que a empresa 
estará realizando no dia 26 de fevereiro de 2011, as 11h no Ginásio Milton Olaio 
Filho sorteio público complementar para atingir o número de 1000 famílias bene-
ficiadas pelo programa “Minha Casa, Minha Vida” de acordo com a Lei Municipal 
12.117 de 19/06/1999.
Para participar do sorteio as famílias deverão atender os seguintes requisitos:
Residir no município de São Carlos há mais de 03 anos consecutivos ou alterna-
dos;
Não possuir imóvel ou ter sido beneficiado por qualquer programa habitacional 
do Governo Federal em todo território brasileiro;
Ter família constituída legalmente, concubinato ou arrimo de família;
Ter renda familiar comprovada de até R$1.395,00 (um mil trezentos e noventa e 
cinco reais) mensal.
OBS.: Os beneficiários pelo sorteio deverão comprovar que atendem os requisitos 
do programa.

Das obrigações das famílias:
A – Dirigir-se até o Ginásio Milton Olaio Filho do dia 08 a 24 de fevereiro de 2011, 
com exceção dos dias 13 e 20, das 8h às 16h, munidos de documentos pessoais de 
todos os membros que compõem a renda familiar para cadastramento.
B – Mesmo as famílias que já tenham cadastro na Prohab deverão comparecer 
no referido ginásio no período e horário mencionado acima para novo cadastra-
mento;
C – Ato contínuo ao cadastramento a família receberá o cupom para participar do 
sorteio público no dia 26/02/2011 às 11h;
D – Com o cupom em seu poder as famílias deverão colocá-los nas urnas entre as 
7h e 11h no Ginásio Milton Olaio, no dia do sorteio;
E – A família que perder o cupom não poderá participar do sorteio;
F – As famílias contempladas serão convocadas posteriormente por meio de carta 
para comprovarem os requisitos exigidos pela Prohab;
G – Os portões do Ginásio Milton Olaio Filho serão fechados às 11 h do dia 26 de 

fevereiro de 2011, ficando prejudicadas as famílias que não comparecerem até o 
referido horário.
A Progresso e Habitação de São Carlos, sorteará 1000 (mil) famílias, em lista geral, 
e na ordem crescente os beneficiários complementarão as cotas de portadores de 
necessidades especiais, idosos e geral, de acordo com os percentuais estabeleci-
dos em Lei Municipal e Federal.
As famílias que não forem convocadas para figurar como titulares, serão conside-
radas suplentes do mencionado programa.
O financiamento do imóvel será através do agente financeiro Caixa Econômica 
Federal, de acordo comas regras estabelecidas pelo programa “Minha Casa, Minha 
Vida”.
São Carlos, 03 de fevereiro de 2011.
JOÃO BATISTA MULLER
Diretor Presidente
Prohab São Carlos

LiCiTAÇÃO

A PROHAB PROGRESSO E HABITAÇÃO SÃO CARLOS S/A - PROCESSO ADMI-
NISTRATIVO N.º 593/2010 – TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2011
Faço público de ordem do Senhor Diretor-Presidente da PROHAB João Batista 
Muller, que se encontra aberto o procedimento licitatório na modalidade TOMA-
DA DE PREÇO, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL regido pela Lei 
Federal n° 8.666/93 devidamente atualizada, que possui como objeto à aquisi-
ção de 4.000 (quatro mil) sacos de Cimento Portland CP V, conforme Memorial 
Descritivo e Orçamento Básico, constante no anexos III, da presente Tomada de 
Preços. O edital na íntegra poderá ser retirado na Comissão Permanente de Licita-
ções, à sede da PROHAB situada a Rua São Joaquim, 958 - Centro, São Carlos, fone 
(16) 3373-7600, no horário das 08h00min às 12h00 e das 13h30 ás 17h00min, ou 
consultado pelo site www.saocarlos.sp.gov.br na opção Licitações. Os envelopes 
contendo a documentação e a proposta será recebida na Comissão Permanente 
de Licitações até as 09h00min do dia 25 de Fevereiro de 2011, quando após o 
recebimento, iniciar-se-á sessão de abertura.
São Carlos, 07 de Fevereiro de 2011
Isaac Ben-Hur Almeida Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

PORTARiAS

PORTARiA nº. 011/2011
Dispõe sobre autorização para contratação de servidor.
BENEDITO CARLOS MARCHEZIN, PRESIDENTE SUBSTITUTO DO SERVIÇO AUTÔNO-
MO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E TENDO EM VIS-
TA O DISPOSTO E JUSTIFICATIVAS CONTIDAS NO PROCESSO Nº. 2699/09,
Resolve:
AUTORIZAR a contratação de Pedro Aparecido de Vasconcelos, para o emprego de 
Motorista, Classificado em 11º lugar no Processo Seletivo nº. 01/2008, a partir de 
24 de Janeiro de 2011, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição.
São Carlos, 24 de Janeiro de 2011.
Benedito Carlos Marchezin
Presidente do SAAE – Substº

PORTARiA nº. 012/2011
Dispõe sobre designação de servidor substituto.
BENEDITO CARLOS MARCHEZIN, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTO SUBSTITUTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
Resolve:
DESIGNAR o servidor Alex Fabiano Ciacci, Engenheiro, lotado na G.P.P. – S.P., para 
substituir, em regime de tempo integral, com os vencimentos que lhe competi-
rem por Lei, o servidor Miguel Guzzardi Filho, Gerente de Planejamento e Projetos, 
que estará em gozo de férias no período de 01/02/2011 a 02/03/2011.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição.
São Carlos, 01 de Fevereiro de 2011.
Benedito Carlos Marchezin
Presidente do SAAE – Substº

PORTARiA nº 013/2011
Dispõe sobre designação de servidora substituta.
BENEDITO CARLOS MARCHEZIN, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTO SUBSTITUTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
Resolve:
DESIGNAR a servidora Aparecida Carolina M. dos Santos, Assessora de Setor, lota-
do na GGP – SSSAS, para substituir, em regime de tempo integral, com os venci-
mentos que lhe competirem por Lei, o servidor Marcio Miceli Domeniconi, Chefe 
do Setor de Segurança, Saúde e Auxilio ao Trabalhador, que estará em gozo de 
férias no período de 01/02/2011 a 18/02/2011.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição.
São Carlos, 01 de Fevereiro de 2011.
Benedito Carlos Marchezin
Presidente do SAAE – Substº

PORTARiA nº 014/2011
Dispõe sobre designação de servidor substituto.
BENEDITO CARLOS MARCHEZIN, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTO SUBSTITUTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
Resolve:
DESIGNAR o servidor Luiz Fernando de Carvalho Machado, Auxiliar Administra-
tivo, lotada na C.G.-Presidência, para substituir, em regime de tempo integral, 
com os vencimentos que lhe competirem por Lei, o senhor José Maria Candido, 
Chefe de Gabinete, que estará em gozo de férias no período de 01/02/2011 a 
20/02/2011.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição.
São Carlos, 01 de Fevereiro de 2011.
Benedito Carlos Marchezin
Presidente do SAAE – Substº

PORTARiA nº. 015/2011
Dispõe sobre autorização para contratação de servidora.
BENEDITO CARLOS MARCHEZIN, PRESIDENTE SUBSTITUTO DO SERVIÇO AUTÔNO-
MO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E TENDO EM VIS-
TA O DISPOSTO E JUSTIFICATIVAS CONTIDAS NO PROCESSO Nº. 3481/09,

Resolve:
AUTORIZAR a contratação de Monica Cristina de Assis, para o emprego de Quí-
mico, Classificado em 5º lugar no Processo Seletivo nº. 01/2008, a partir de 01 de 
Fevereiro de 2011, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição.
São Carlos, 01 de Fevereiro de 2011.
Benedito Carlos Marchezin
Presidente do SAAE – Substº

LiCiTAÇÕES

EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2011 PROCESSO Nº 5779/2010 – OB-
JETO: REGISTRO DE PREÇOS, para contratações futuras na aquisição de materiais 
de limpeza, 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 21/02/2011 e o inicio da sessão de disputa às 14:00 horas do 
dia 21/02/2011 (horário de Brasília).
Marcel Rodrigo dos Santos - Pregoeiro 
São Carlos, 07 de fevereiro de 2011
Gerência de Material e Patrimônio

EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2011 PROCESSO Nº 0296/2011 – OB-
JETO: aquisição de lacre anti-fraude para hidrômetros de 3m³ x 3/4”, 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 21/02/2011 e o inicio da sessão de disputa às 14:00 horas do dia 21/02/2011 
(horário de Brasília).
João Carlos Ferreira - Pregoeiro 
São Carlos, 07 de fevereiro de 2011
Gerência de Material e Patrimônio

Concorrência Pública nº 03.03.2010. Processo S.A.A.E. nº 0615/2010.
ATA RETIFICADORA E RATIFICADORA DA ATA DE  JULGAMENTO DO ENVELOPE Nº 
02 – “PROPOSTA” DA LICITAÇÃO POR CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03.03.2010
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de re-
tirada e transporte de aproximadamente 66 t (sessenta e seis toneladas) diárias 
de resíduos sólidos (lodo) da E.T.E. Monjolinho para o Aterro Sanitário Municipal 
e a E.T.E. do Distrito de Água Vermelha, em caçambas apropriadas, devendo estas 
serem disponibilizadas em local a ser indicado da E.T.E. Monjolinho, retirando-as 
cheias e devolvendo-as vazias.
A Comissão de Licitações ratifica a CLASSIFICAÇÃO do certame em análise, posto 
que com o exame das propostas deliberou CLASSIFICAR, para o transporte de re-
síduos sólidos (lodo) da ETE Monjolinho até o Aterro Sanitário Municipal, distante 
12,20 km - ANEXO II-A, as empresas: Corpotec Construtora e Empreendimentos 
Imobiliários Ltda., sediada em Descalvado – SP, em primeiro lugar cujo preço to-
tal é de R$ 78.015,10 (setenta e oito mil quinze reais e dez centavos), Wustenjet 
Saneamento e Serviços Ltda., sediada em Valinhos – SP, em segundo lugar, cujo 
preço total é de R$ 91.980,00 (noventa e um mil novecentos e oitenta reais), Qualy 
Jet Saneamento, Obras e Serviços Ltda. - EPP, sediada em Valinhos – SP, em ter-
ceiro lugar, cujo preço total é de R$ 98.988,00 (noventa e oito mil, novecentos e 
oitenta e oito reais), Itira Entulho Prestadora de Serviços Ltda. – ME, sediada em 
Itirapina – SP, em quarto lugar, cujo preço total é de R$ 106.872,00 (cento e seis 
mil oitocentos e setenta e dois reais), Sanecol Saneamento Ambiental e Ecológico 
Ltda. - ME, sediada em Resende – RJ, em quinto lugar, cujo preço total é de R$ 
113.880,00 (cento e treze mil oitocentos e oitenta reais) e Provac Serviços Ltda., 
sediada em Araraquara – SP, em sexto lugar, cujo preço total é de R$ 188.121,00 
(cento e oitenta e oito mil cento e vinte e um reais); para o transporte de resíduos 
sólidos (lodo) da ETE Monjolinho até a ETE do Distrito de Água Vermelha, distan-
te 23,30 km - ANEXO II-B, as empresas: Wustenjet Saneamento e Serviços Ltda., 
sediada em Valinhos – SP, em primeiro lugar, cujo preço total é de R$ 413.910,00 
(quatrocentos e treze mil novecentos e dez reais), Qualy Jet Saneamento, Obras e 
Serviços Ltda. - EPP, sediada em Valinhos – SP, em segundo lugar, cujo preço total 
é de R$ 508.518,00 (quinhentos e oito mil quinhentos e dezoito reais), Itira Entulho 
Prestadora de Serviços Ltda. – ME, sediada em Itirapina – SP, em terceiro lugar, 
cujo preço total é de R$ 532.721,88 (quinhentos e trinta e dois mil setecentos e 
vinte e um reais e oitenta e oito centavos), Sanecol Saneamento Ambiental e Eco-
lógico Ltda. - ME, sediada em Resende – RJ, em quarto lugar, cujo preço total é de 
R$ 588.934,80 (quinhentos e oitenta e  oito mil novecentos e trinta e quatro reais 
e oitenta centavos), Corpotec Construtora e Empreendimentos Imobiliários Ltda., 
sediada em Descalvado – SP, em quinto lugar, cujo preço total é de R$ 670.494,05 
(seiscentos e setenta reais quatrocentos e noventa e quatro reais e cinco centavos) 
e Provac Serviços Ltda., sediada em Araraquara – SP, em sexto lugar, cujo preço 
total é de R$ 846.544,50 (oitocentos e quarenta e seis mil quinhentos e quaren-
ta e quatro reais e cinqüenta centavos). De acordo com o item 12.4.1 do Edital 
esta Comissão corrigiu os preços da empresa Sanecol Saneamento Ambiental e 
Ecológico Ltda. - ME., do que foi apurado o valor total de R$ 113.880,00 (cento 
e treze mil oitocentos e oitenta reais), para o ANEXO II-A, e o valor total de R$ 
588.934,80 (quinhentos e oitenta e oito mil novecentos e trinta e quatro reais e 
oitenta centavos), para o ANEXO II-B do Edital, conforme planilha anexa às fls. 629 
dos autos. Em relação à disposição da Lei 123/2006 verificou-se que nenhuma das 
empresas enquadradas como M.E. (microempresa) e E.P.P. (empresa de pequeno 
porte) estão em condições de empate com as empresas classificadas em primeiro 
lugar. O valor a ser considerado de empate com a empresa Corpotec Construtora 
e Empreendimentos Imobiliários Ltda., limita-se a R$ 85.816,61 (oitenta e cinco 
mil oitocentos e dezesseis reais e sessenta e um centavos), e o valor a ser con-
siderado de empate com a empresa Wustenjet Saneamento e Serviços Ltda., 
limita-se a R$ 455.301,00 (quatrocentos e cinqüenta e cinco mil trezentos e um 
reais), o equivalente a 10% (dez por cento). Retificamos o regime de julgamento 
deste certame de Menor Preço Global, disposto nas Atas de fls. 119/121, 495 e 601 
constates do Processo nº 0615/2010, e ratificamos o termo correto que é Regime 
de Execução Indireta Por Preços Unitários, Tipo Menor Preço Por Item. O critério 
para a classificação das propostas foi o de menor preço, depois de verificada sua 
compatibilidade com a pesquisa de preços realizada. 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, 07 de fevereiro de 2011.
Presidente da Comissão de Licitações.

EXTRATOS

EXTRATO DO QUARTO TERMO DE ADiTAMEnTO DE COnTRATO 
PROC. nº 3.940/2006.

NOME DAS PARTES
CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE.
CONTRATADA: BERNARDI & BERNARDI LTDA.
OBJETO:  Fica aditado ao Contrato em epígrafe, o valor de R$ 43.750,00 (Quarenta 
e três mil, setecentos e cinquenta reais), o equivalente a 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizada.
São Carlos, 07 de fevereiro de 2011.
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Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE 

EXTRATOS DE ATA DE REGiSTRO DE PREÇOS 
Proc. 5.487/10. P.E. 001/2011 - Resumo Ata Registro de Preços 001/2011 entre 
S.A.A.E. e EMEC DO BRASIL COMERCIO DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS DE CON-
TROLE LTDA - EPP, item: 01 – Contratações futuras na aquisição de bombas dosa-
doras eletromecânica, Vlr. Unit. R$308,34;  Vlr. estimado p/ 12 meses R$11.100,00. 
São Carlos, 07 de fevereiro de 2011.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE 

EXTRATO DE COnTRATO 
PROC. nº: 5266/2010

1º) CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE
2º) CONTRATADA: G.R. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DEPRODUTOS 
QUÍMICOS LTDA.
3º) OBJETO:  Aquisição de 21.600 Kgs (vinte e um mil e seiscentos) quilos de Cloro 
Líquido (gás), em cilindros de 900 kg, destinados ao tratamento de água distribu-
ída à população, pela Estação de Tratamento de Água da Contratante.

4º) PAGAMENTO: Será efetuado 20 dias após o prazo destinado às  análises dos 
produtos e mediante apresentação de documento fiscal.
5º) PREÇO: O preço total é de R$ 120.484,80
6º) DOTAÇÃO: As despesas correrão por conta de recursos financeiros do Progra-
ma de Trabalho nº 060100.1712260042.725, conforme nota de empenho nº 181 
de 13/01/2011 .
São Carlos, 07 de fevereiro de 2011.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE

CONSELHOS
MUNICIPAIS

COnSELHO MUniCiPAL DE EDUCAÇÃO
EDiTAL DE COnvOCAÇÃO

O Conselho Municipal de Educação, CONVOCA os membros titulares e suplentes 

para a 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA do biênio 2010-2012, que se realizará no dia, ho-
rário e local abaixo discriminados, da qual constará o seguinte-
1-Informes 
2-Pauta:
Aprovação da 9ª ata.
Indicação de dois representantes titulares e suplentes para compor o Comitê Ges-
tor do Fórum dos Conselhos
Plano Municipal de Educação: Comissão para publicação em D.O.M e calendário 
de trabalho. 
Parecer da C.T Ed. Infantil no que se refere à Resolução CME nº 001/2010
Outros
Dia: 10 de fevereiro de 2011 – 5ª feira
Horário: das 14h às 16h30min
Local: Palacete Conde do Pinhal, rua Conde do Pinhal, 2017 - Centro
São Carlos, 07 de fevereiro de 2011.
Marcia Regina Seneme Belini
Presidente do CME

Empresa de São Carlos cria semáforos inovadores no país
A empresa DirectLight, de São Carlos, criou 
semáforos inovadores com lâmpadas de Diodos 
Emissores de Luz (Led) de alta potência. O projeto 
ótico é inédito no Brasil e foi desenvolvido 
em apenas dois anos com financiamento da 
Fundação de Amparo à Pesquisa para o Estado 
de São Paulo (FAPESP).
Estes novos modelos de semáforos têm como 
principal diferencial inibir a ação do sol, pois nos 
semáforos comuns os raios solares incidentes 
nos refletores são projetados de volta criando 
a sensação de falso aceso (efeito fantasma), 
dificultando a visibilidade das cores vermelha, 
verde e, principalmente, a amarela. “Com esses 
semáforos, devido ao conjunto das lentes 
utilizadas, o efeito fantasma não aparece e é 
possível enxergar a cor nitidamente, além de 
dispensarmos as chamadas pestanas”, compara 
Luis Fernando Bettio Galli, engenheiro elétrico e 
diretor da DirectLight.
Outra característica importante é a sua eficiência. 
As luzes de Led são mais duradouras e econômicas. 
Enquanto as luzes dos semáforos normais têm 
vida útil de 1.000 horas e gastam 100 watts, os 
Leds chegam a 50 mil horas, no mínimo, de vida 
útil e utilizam 10 watts apenas. 
Em São Carlos três semáforos foram instalados na 
semana passada com as novas lentes de Led. A 
expectativa é que a conta de luz semafórica seja 
reduzida em até 90%, pois a Secretaria Municipal 
de Transporte e Trânsito está estudando a 

expansão para todo o sistema.
Com os novos semáforos também haverá 
diminuição da mão de obra para manutenção, 
uma vez que as lentes de Led têm grande 
durabilidade, cerca de três ou quatro anos, além 
de utilizarem um número menor de Leds que os 
semáforos convencionais, apenas sete. O custo 
de cada semáforo também cai. Um convencional 
sai por volta de R$ 1.000 enquanto este novo 
equipamento custará em torno de R$ 700. 
“Os semáforos inteligentes funcionam com 
luz solar, energia elétrica e banco de baterias, 
garantindo a segurança necessária ao trânsito 
em caso de blecaute. Quando está com sol, eles 
utilizam energia solar; conforme muda o tempo, 
vão para rede elétrica; no último caso, quando 
faltam os dois, eles usam o banco de baterias, que 
tem autonomia que varia entre 40 minutos e 1 
hora”, explica Galli, da DirectLight. 
O projeto foi desenvolvido em parceria com o 
Instituto de Física de São Carlos (USP) e a Digicon, 
além de contar com o apoio da Secretaria 
Municipal de Transporte e Trânsito e do Instituto 
Inova, através do Centro de Desenvolvimento das 
Indústrias Nascentes (Cedin).
Três semáforos já entraram em fase de testes 
em São Carlos nos seguintes cruzamentos: 
avenidas Comendador Alfredo Maffei com 
José Pereira Lopes (rotatória do Cristo), e nas 
esquinas da avenida São Carlos com as ruas XV 
de Novembro e Carlos Botelho.

Prefeitura promove 2º Concurso para servidores
Estão abertas as inscrições para o 2º Concurso Inovação 
da Prefeitura de São Carlos, que visa incentivar a 
participação dos servidores em elaborar projetos para 
facilitar o funcionamento da Administração Municipal. 
Para facilitar o processo de elaboração do projeto, 
acontecerá no dia 9 de fevereiro uma oficina na 
FESC 1, das 9h às 14h, que ensinará passo a passo o 
processo para os interessados.
O 2º Concurso Inovação tem por objetivo 
ouvir as sugestões dos servidores e criar uma 
relação mais próxima entre a Administração e 
os funcionários, incentivando as boas ideias, 

iniciativas e soluções para um melhor andamento 
do serviço público o que beneficia diretamente, 
consequentemente, a população.
As 3 melhores ideias serão premiadas em dinheiro. O 
1º lugar receberá R$ 1.560,00, o 2º lugar R$ 1.040,00 
e o 3º lugar R$ 728,00. A inscrição de projetos 
poderá ser feita até o dia 28 de fevereiro através 
do preenchimento do formulário que pode 
ser encontrado no Portal da Prefeitura http://
www.saocarlos.sp.gov.br, tópico Servidor, em 
seguida, no tópico Eventos, no link “II Concurso 
na Gestão Pública Municipal”.

Arquivo/PMSC

Manoel Virginio/PMSC
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Os custeios da Secretaria Municipal de Saúde de 
São Carlos somaram R$ 136,7 milhões em 2010. Os 
dados foram apresentados na Câmara Municipal 
durante prestação de contas do Fundo Municipal 
de Saúde relativa ao quarto trimestre de 2010. 
Aberta à população, a audiência pública é uma 
determinação do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo (TCE) e está prevista na Lei Federal nº. 
8.689, artigo 12, de 1993.

Na exposição dos valores das receitas e despesas 
realizadas pelo Fundo Municipal de Saúde, 
os números das transferências de recursos 
no período pelo Ministério da Saúde (R$ 59,4 
milhões), convênios com a União (R$ 16,9 milhões) 
da Prefeitura Municipal de São Carlos (R$ 59,1 
milhões) e do Governo do Estado (R$ 221 mil), 
além de recursos do Imposto de Renda, aplicações 
e restituições (R$ 992.948,06).

Também foram apresentados dados sobre os 
pagamentos aos prestadores de serviços como 
a Santa Casa (R$ 26,82 milhões) contratação 
de laboratórios para realização de exames (R$ 
3,5 milhões), Hospital-Escola (R$ 9,8 milhões), 
tratamento de dependentes químicos (R$ 
421.511,50), entre outros procedimentos. Este 
ano os investimentos devem chegar a 22,4 % do 
orçamento municipal.

Manoel Virginio/PMSC

Prefeitura investiu R$ 136,7 milhões
em procedimentos de Saúde em 2010
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