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 ■ MAIS ACESSIBILIDADE

Com o objetivo de levar alegria e mudar a rotina dos são-carlenses, 
a Prefeitura de São Carlos, via Coordenadoria de Artes e Cultura, e 
o grupo Estação do Circo, realizaram o projeto Circo na Praça com 
apresentações gratuitas de teatro. ►Pág. 16

Diário Oficial de São Carlos

A Prefeitura, por meio das secretarias de Habitação 
e Desenvolvimento Urbano e Serviços Públicos, está 
construindo calçadas acessíveis em áreas públicas 
da cidade. Desta vez foi executada próximo ao 
Terminal Rodoviário. ►Pág. 2

 ■ CAPITAL DOS DOUTORES

A edição número 409 da revista “Problemas Brasileiros”, 
publicação editada pelos conselhos regionais do Sesc 
e do Senac, destaca o potencial tecnológico de São 
Carlos em uma reportagem com o título “A capital dos 
talentos e doutores. ►Pág. 2

 ■ FEMININO EXPANDIDO

Com o objetivo de discutir a produção artística 
da mulher, com destaque para a mulher 
afrodescendente na sociedade brasileira, a Prefeitura 
realiza, dentro das comemorações do Mês da Mulher, 
o projeto Feminino Expandido. ►Pág. 13

 ■ ESTAÇÃO CIRCO

Milhares de pessoas prestigiaram o Circo na Praça
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Prefeitura constrói calçadas próximo à Rodoviária
A Prefeitura de São Carlos, por meio das secretarias 
de Habitação e Desenvolvimento Urbano e 
Serviços Públicos, está construindo calçadas 
acessíveis em áreas públicas da cidade. Desta vez 
foi executada próximo ao Terminal Rodoviário, 
em áreas verdes do local.
Em janeiro deste ano, foram construídas calçadas 
na Praça 2 de Julho, em frente ao Corpo de 
Bombeiros na Vila São José, no Jardim Ricetti, nas 
ruas José Luiz Olaio e Vicente D’Aquino e no Santa 
Felícia, na avenida Bruno Ruggiero Filho. 
Algumas das obras estão sendo feitas em parceria 
com empresas privadas que executam melhorias 
nos bens públicos municipais como forma de 
retorno à população.
Atualmente, a Prefeitura exige a construção de 
calçadas nas áreas públicas de novos loteamentos 
já na aprovação do projeto. Também o “Habite-
se” e Alvará de Funcionamento não são emitidos 
se as condições de acessibilidade, inclusive das 
calçadas, não estiverem atendidas nas novas 
edificações ou edificações em reforma.
As leis e normas federais de acessibilidade já 
são antigas e estão sendo aplicadas e o novo 
Código de Obras e Edificações do município vem 
reafirmar essas exigências. Ele está disponível 
para consulta no site da Prefeitura. As explicações 
de como construir corretamente as calçadas estão 
disponíveis tanto no site como em panfletos que 
podem ser retirados na Secretaria Municipal de 
Habitação e Desenvolvimento Urbano, localizada 
na rua São Joaquim, nº. 959, no centro.

A edição número 409 da revista “Problemas 
Brasileiros”, publicação editada pelos 
conselhos regionais do Sesc e do Senac, 
destaca o potencial tecnológico de São 
Carlos em uma reportagem de cinco páginas.
Com o título “A capital dos talentos e 
doutores”, o jornalista Alberto Mawakdiye 
afirma que a cultura empresarial do 
município se assemelha à adotada no 
Vale do Silício, nos Estados Unidos.
Ele retrata que o parque industrial de 
São Carlos tem algo em torno de 250 
empresas e um terço delas são EBTs 
(Empresas de Base Tecnológica), que 
lançam, em média, 14,5 registros de 
patentes anuais para cada grupo de 
100 mil habitantes, mais que o triplo da 
média registrada no Brasil (3,2).

A reportagem mostra os esforços do município 
para implantar o projeto “Cidade da Energia”, 
que visa projetar a cidade na vanguarda da 
produção de energia limpa e renovável. O 
Centro de Manutenção da TAM ganhou espaço 
na publicação. O destaque ficou por conta do 
condomínio capaz de abrigar empresas como 
a Goodrich e Krauss Aviation, prestadoras 
de serviço na manutenção de componentes 
específicos de aeronaves.
Os três campi universitários – dois da USP 
(Universidade de São Paulo) e  um da UFSCar 
(Universidade Federal de São Carlos) – e os 25 mil 
universitários que vêm para cidade, o ParqTec, 
o Parque Eco-Tecnológico Damha e empresas 
como a Opto Eletrônica, AGX Tecnologia e as duas 
Embrapas foram lembradas pela importância na 
transformação de conhecimento em negócios. 

Revista destaca São Carlos como “A capital dos talentos e doutores”

Natalino  Marrach /PMSC
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Prefeitura Municipal de

São Carlos

PODER EXECUTIVO
ATOS OFICIAIS

PORTARIAS

PORTARIA nº 186
de 8 de mARçO de 2012

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de 
suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo proto-
colado sob o nº 24.272/10, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não 
haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Edu-
cação, resolve
AUTORIZAR 
a contratação de JULIA PIRES PASETTO para o emprego de Professor I, clas-
sificada em 28º lugar no Concurso Público nº 318, a partir de 13 de feverei-
ro de 2012, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 8 de março de 2012.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA nº 187
de 8 de mARçO de 2012

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de 
suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo proto-
colado sob o nº 24.272/10, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não 
haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Edu-
cação, resolve
AUTORIZAR 
a contratação de VANDA DI SALVO PALLONE para o emprego de Professor 
I, classificada em 29º lugar no Concurso Público nº 318, a partir de 13 de 
fevereiro de 2012, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 8 de março de 2012.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA nº 188
de 8 de mARçO de 2012

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de 
suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo proto-
colado sob o nº 24.272/10, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não 
haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Edu-
cação, resolve
AUTORIZAR 
a contratação de MARIA ELIZA MIRANDA DA SILVA para o emprego de Pro-
fessor I, classificada em 30º lugar no Concurso Público nº 318, a partir de 
13 de fevereiro de 2012, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 8 de março de 2012.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA nº 189
de 8 de mARçO de 2012

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de 
suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo proto-
colado sob o nº 24.272/10, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não 
haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Edu-
cação, resolve
AUTORIZAR 
a contratação de LILIAN MARIA DE MEDEIROS para o emprego de Profes-
sor I, classificada em 31º lugar no Concurso Público nº 318, a partir de 13 
de fevereiro de 2012, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 8 de março de 2012.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO

Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA nº 190
de 8 de mARçO de 2012

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de 
suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo proto-
colado sob o nº 24.272/10, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não 
haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Edu-
cação, resolve
AUTORIZAR 
a contratação de IEDA LAISNER para o emprego de Professor I, classificada 
em 38º lugar no Concurso Público nº 318, a partir de 22 de fevereiro de 
2012, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 8 de março de 2012.
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 191
de 8 de mARçO de 2012

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de 
suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo proto-
colado sob o nº 24.272/10, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não 
haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Edu-
cação, resolve
AUTORIZAR 
a contratação de ALINE DE PAULA RODRIGUES para o emprego de Profes-
sor I, classificada em 40º lugar no Concurso Público nº 318, a partir de 24 
de fevereiro de 2012, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 8 de março de 2012.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA nº 192
de 8 de mARçO de 2012

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de 
suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo proto-
colado sob o nº 24.272/10, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não 
haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Edu-
cação, resolve
AUTORIZAR 
a contratação de JONAS NOGUEIRA FIGUEIRA para o emprego de Profes-
sor I, classificado em 41º lugar no Concurso Público nº 318, a partir de 5 de 
março de 2012, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 8 de março de 2012.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA nº 193
de 8 de mARçO de 2012

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de 
suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo proto-
colado sob o nº 9.346/10, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não 
haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Edu-
cação, resolve
AUTORIZAR 
a contratação de AUREA CRISTINA FELICIANO LOMBARDO para o emprego 
de Professor II, classificada em 99º lugar no Concurso Público nº 309, a par-
tir de 13 de fevereiro de 2012, com os vencimentos que lhe competirem 
por lei.
São Carlos, 8 de março de 2012.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA nº 194
de 8 de mARçO de 2012

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de 
suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo proto-
colado sob o nº 9.346/10, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não 
haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Edu-
cação, resolve
AUTORIZAR 
a contratação de DAIANE COIMBRAO PIO para o emprego de Professor II, 

classificada em 100º lugar no Concurso Público nº 309, a partir de 13 de 
fevereiro de 2012, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 8 de março de 2012.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA nº 195
de 8 de mARçO de 2012

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de 
suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo proto-
colado sob o nº 9.346/10, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não 
haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Edu-
cação, resolve
AUTORIZAR 
a contratação de keithy JULIANE DE OLIVEIRA para o emprego de Profes-
sor II, classificada em 101º lugar no Concurso Público nº 309, a partir de 
13 de fevereiro de 2012, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 8 de março de 2012.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA nº 196
de 8 de mARçO de 2012

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de 
suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo proto-
colado sob o nº 9.346/10, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não 
haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Edu-
cação, resolve
AUTORIZAR 
a contratação de ROSIANE CRISTINA LAISSENER para o emprego de Pro-
fessor II, classificada em 103º lugar no Concurso Público nº 309, a partir de 
13 de fevereiro de 2012, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 8 de março de 2012.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA nº 197
de 8 de mARçO de 2012

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de 
suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo proto-
colado sob o nº 9.346/10, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não 
haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Edu-
cação, resolve
AUTORIZAR 
a contratação de MICHELLE CRISTINA FAVORETTI para o emprego de Pro-
fessor II, classificada em 104º lugar no Concurso Público nº 309, a partir de 
13 de fevereiro de 2012, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 8 de março de 2012.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA nº 198
de 8 de mARçO de 2012

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de 
suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo proto-
colado sob o nº 9.346/10, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não 
haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Edu-
cação, resolve
AUTORIZAR 
a contratação de THALITA MICELLI MUNHOZ CHIARI para o emprego de 
Professor II, classificada em 105º lugar no Concurso Público nº 309, a partir 
de 13 de fevereiro de 2012, com os vencimentos que lhe competirem por 
lei.
São Carlos, 8 de março de 2012.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA nº 199
de 8 de mARçO de 2012

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de 
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suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo proto-
colado sob o nº 9.346/10, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não 
haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Edu-
cação, resolve
AUTORIZAR 
a contratação de graciane de paula aguiar gardelin para o emprego de 
Professor II, classificada em 107º lugar no Concurso Público nº 309, a partir 
de 13 de fevereiro de 2012, com os vencimentos que lhe competirem por 
lei.
São Carlos, 8 de março de 2012.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA nº 200
de 8 de mARçO de 2012

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de 
suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo proto-
colado sob o nº 9.346/10, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não 
haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Edu-
cação, resolve
AUTORIZAR 
a contratação de RITA DE CÁSSIA PAULETO para o emprego de Professor 
II, classificada em 108º lugar no Concurso Público nº 309, a partir de 13 de 
fevereiro de 2012, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 8 de março de 2012.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA nº 201
de 8 de mARçO de 2012

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de 
suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo proto-
colado sob o nº 24.274/10, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não 
haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Edu-
cação, resolve
AUTORIZAR 
a contratação de LEILA LEMBO DE OLIVEIRA para o emprego de Servente 
de Merendeira, classificada em 17º lugar no Concurso Público nº 316, a 
partir de 27 de fevereiro de 2012, com os vencimentos que lhe compe-
tirem por lei.
São Carlos, 8 de março de 2012.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA nº 202
de 8 de mARçO de 2012

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de 
suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo proto-
colado sob o nº 24.274/10, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não 
haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Edu-
cação, resolve
AUTORIZAR 
a contratação de LEILA LEMBRO DE OLIVEIRA para o emprego de Servente 
de Merendeira, classificada em 17º lugar no Concurso Público nº 316, a 
partir de 27 de fevereiro de 2012, com os vencimentos que lhe compe-
tirem por lei.
São Carlos, 8 de março de 2012.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA nº 203
de 8 de mARçO de 2012

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de 
suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo proto-
colado sob o nº 24.274/10, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não 
haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Edu-
cação, resolve
AUTORIZAR 
a contratação de ANA CÉLIA NEVES DE ALMEIDA para o emprego de Ser-
vente de Merendeira, classificada em 19º lugar no Concurso Público nº 
316, a partir de 1º de março de 2012, com os vencimentos que lhe com-
petirem por lei.

São Carlos, 8 de março de 2012.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA nº 204
de 8 de mARçO de 2012

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de 
suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo proto-
colado sob o nº 24.274/10, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não 
haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Edu-
cação, resolve
AUTORIZAR 
a contratação de CRISTIANE REGINA RAMOS PICOLO para o emprego de 
Servente de Merendeira, classificada em 20º lugar no Concurso Público 
nº 316, a partir de 27 de fevereiro de 2012, com os vencimentos que lhe 
competirem por lei.
São Carlos, 8 de março de 2012.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA nº 205
de 8 de mARçO de 2012

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de 
suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo proto-
colado sob o nº 24.274/10, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não 
haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Edu-
cação, resolve
AUTORIZAR 
a contratação de CLAUDETE CRISTIANE MAZZARI para o emprego de 
Servente de Merendeira, classificada em 21º lugar no Concurso Público 
nº 316, a partir de 28 de fevereiro de 2012, com os vencimentos que lhe 
competirem por lei.
São Carlos, 8 de março de 2012.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA nº 206
de 8 de mARçO de 2012

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de 
suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo proto-
colado sob o nº 17.005/09, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não 
haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Pla-
nejamento e Gestão, resolve
AUTORIZAR 
a contratação de ARIDIANE PALU RIBEIRO para o emprego de Gestor Pú-
blico, classificada em 2º lugar no Concurso Público nº 279, a partir de 16 
de fevereiro de 2012, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 8 de março de 2012.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA nº 207
de 8 de mARçO de 2012

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de 
suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo proto-
colado sob o nº 17.024/09, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não 
haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Saú-
de, resolve
AUTORIZAR 
a contratação de MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA para o emprego de 
Técnico de Enfermagem, classificada em 114º lugar no Concurso Público 
nº 266, a partir de 8 de fevereiro de 2012, com os vencimentos que lhe 
competirem por lei.
São Carlos, 8 de março de 2012.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA nº 208
de 8 de mARçO de 2012

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de 

suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo proto-
colado sob o nº 9.069/08, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não 
haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Go-
verno, resolve
AUTORIZAR 
a contratação de ROSANA CHRISTINA PALOMBO DOS SANTOS BATISTA 
para o emprego de Auxiliar de Natação, classificada em 12º lugar no Con-
curso Público nº 213, a partir de 29 de fevereiro de 2012, com os vencimen-
tos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 8 de março de 2012.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA nº 209
de 8 de mARçO de 2012

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de 
suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo proto-
colado sob o nº 14.285/11, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não 
haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Ser-
viços Públicos, resolve
AUTORIZAR 
a contratação de FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS para o emprego de 
Motorista, classificada em 17º lugar no Concurso Público nº 352, a partir de 
27 de fevereiro de 2012, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 8 de março de 2012.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA nº 210
de 9 de mARçO de 2012

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de 
suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo proto-
colado sob o nº 6.492/12, resolve
DESIGNAR 
o servidor AUGUSTO CÉSAR DE AVELLAR, Fiscal de Serviço Público, para 
substituir OSVALDO LUIS VIEIRA, Chefe da Seção de Fiscalização de Postu-
ras da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, no 
período de 12 a 21 de março de 2012, em virtude de férias regulamentares 
do titular, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 9 de março de 2012.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA nº 211
de 9 de mARçO de 2012

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de 
suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo admi-
nistrativo protocolado sob o nº 6.491/12, resolve
DESIGNAR
o servidor LEANDRO APARECIDO BAFFA, ocupante do emprego de Auxi-
liar Administrativo, para exercer a função gratificada de Chefe da Seção 
de Apoio Administrativo da ARES Cidade Aracy da Secretaria Municipal 
de Saúde, a partir de 5 de março de 2012, com os vencimentos que lhe 
competirem por lei.
São Carlos, 9 de março de 2012. 
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 212
de 9 de mARçO de 2012

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de 
suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo admi-
nistrativo protocolado sob o nº 6.582/12, resolve
NOMEAR
Comissão de Sindicância composta pelos servidores Estevam Luiz 
Muszkat, que a presidirá, Fabiana Ribeiro Vizoto e Luciana Gobato Pedrosa 
para apurar os fatos relatados no processo administrativo protocolado sob 
o nº 6.582/12.
São Carlos, 9 de março de 2012.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

eRRATA dA PORTARIA nº 174
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(Publicada em 06/03/12)
Onde se Lê:
“a partir de 24 de fevereiro de 2011”
Leia-se:
“a partir de 24 de fevereiro de 2012”

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 Em-
presariais, que recebeu do MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 
COMBATE A FOME, as seguintes importâncias:
- R$1.000,00 correspondente ao PROGRAMA FMAS PVMC;
- R$ 14.935,31 correspondente ao PROGRAMA FMAS IGDBF;
São Carlos, 9 de março de 2012.
PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
Secretario Municipal de Fazenda

COORdenAdORIA de ARTeS e CULTURA
dIVISÃO de ARTeS VISUAIS

COnVOCATÓRIA - mÊS dA mULHeR 2012
A Coordenadoria de Artes e Cultura da Prefeitura do Município de São Car-
los torna pública a nomeação do Conselho Curador da CONVOCATÓRIA 
– MÊS DA MULHER 2012 para programação de exposições em comemo-
ração ao Mês da Mulher 2012, a qual tem o intuito de promover a reflexão 
e a difusão da produção contemporânea de artes visuais em São Carlos, 
produzidas pelas artistas mulheres, ou por artistas que tenham trabalhos 
relacionados à temática. 
- Profa. Lívia Dotto Martucci - Divisão de Artes Visuais – Coordenadoria de 
Artes e Cultura
- Priscila Souza Cugler - Divisão de Políticas para as Mulheres – Secretaria 
de Cidadania e Assistência Social
- Prof. Dr. Ruy Sardinha Lopes – IAU/USP São Carlos - NEC-USP (Núcleo de 
Estudo das Espacialidades Contemporâneas) - Câmara Setorial de Artes 
Visuais do Conselho Municipal de Cultura
São Carlos, 12 de março de 2012
Telma Luzia Pegorelli Olivieri
Coordenadora de Artes e Cultura

III COnCURSO de InOVAçÃO
dIVULGAçÃO dAS InSCRIçÕeS deFeRIdAS 

A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Comissão Julgadora do 
Concurso de Inovação na Gestão Pública Municipal nomeada pelo Prefei-
to Municipal, conforme Decreto Municipal nº 583 de 11 de dezembro de 
2009 e suas alterações, divulga a relação das inscrições deferidas para o III 
Concurso de Inovação na Gestão Pública Municipal.
Os servidores poderão interpor recurso das 9h00 às 17h00 do dia 13/03/12, 
a ser protocolado pessoalmente ou por procuração na Secretaria da FESC 
– Fundação Educacional São Carlos.

 Nº INSCRIÇÃO ReSpONSável pelO pROjetO títulO dO pROjetO

01 Rita de Cássia P. Braghin Envolvimento Cidadão

02 Ana Cristina Bragatto Ruzante
Otimização do Sistema de Entrega de Materiais 

da Secretaria Municipal de Cidadania e 
Assistência Social

03 Elton Carvalho Porto
Acolhimento da Enfermagem no atendimento 
ao Cidadão, na recepção da Unidade Básica de 

Saúde, no Município de São Carlos

04 Regina Célia Dias
Estímulo ao Auto Cuidado para a redução de 

peso entre trabalhadores da Saúde

05
Rogério Alexandre de Almeida Organizador Magnético para Carimbo

06 Márcio Rogério Tomazzi Estevo
O SIBI e o Atendimento à Pessoa com 

Deficiência Visual

São Carlos, 12 de março de 2012.
A Comissão

COnCURSOS PÚBLICOS e PROCeSSOS SeLeTIVOS

COnVOCAçÃO de COnCURSO PÚBLICO
A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de 
Administração e Gestão de Pessoal, convoca a candidata abaixo a compa-
recer 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 can-
didato que não comparecer no prazo estipulado.
NÚMERO DO CONCURSO: 325
FUNÇÃO: PSICÓLOGO

NOMe ClASSIFICAÇÃO

JULIANA SALDANHA DE CASTRO 8

Fica convocada também, a candidata habilitada abaixo descrito, que só 

será admitida caso haja vagas por motivo de desistência ou não compare-
cimento de candidatos anteriormente convocados.

NOMe ClASSIFICAÇÃO

ALINE ALBERTI VERONEZ DA COSTA 9

São Carlos, 12 de março de 2012.
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 
Administração e Gestão de Pessoal convoca a candidata abaixo, a compa-
recer à Rua Episcopal, nº. 1575 (piso Major José Inácio) - São Carlos, no dia 
16/03/2012 às 15h00, para contratação em caráter efetivo.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o can-
didato que não comparecer na data estipulada.
NÚMERO DO CONCURSO: 318
FUNÇÃO: PROFESSOR I

NOMe ClASSIFICAÇÃO

NATHALIA MARTINS 42

Fica convocada também, a candidata habilitada abaixo descrita, que só 
será admitida caso haja vagas por motivo de desistência ou não compare-
cimento de candidatos anteriormente convocados.

NOMe ClASSIFICAÇÃO

ERIKA FERNANDA BIAZIN 43

São Carlos, 12 de março de 2012.
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 Administração 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 à contratação.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o can-
didato que não comparecer no prazo estipulado.
NÚMERO DO CONCURSO: 346
FUNÇÃO: CONTADOR

NOMe ClASSIFICAÇÃO

NATALINO GARBULHO JUNIOR 3

JOSE MISSIAS FERREIRA XAVIER 4

São Carlos, 12 de março de 2012.
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 
Administração e Gestão de Pessoal, convoca a candidata abaixo a compa-
recer a Rua Episcopal nº 1575 (piso Major José Inácio), no prazo de 2 (dois) 
dias úteis, a contar da publicação desta, para tratar de assunto referente 
à contratação.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o can-
didato que não comparecer no prazo estipulado.
NÚMERO DO CONCURSO: 273
FUNÇÃO: BIBLIOTECÁRIO

NOMe ClASSIFICAÇÃO

GRAZIELLA YURI MATSUNO 12

Fica convocada também a candidata habilitada abaixo descrita, que só 
será admitida caso haja vagas por motivo de desistência ou não compare-
cimento de candidatos anteriormente convocados.

NOMe ClASSIFICAÇÃO

MAIRA ESTER BASSOLI 13

São Carlos, 12 de março de 2012.
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 
Administração e Gestão de Pessoal, convoca o candidato abaixo a compa-
recer  a Rua Episcopal n.º 1575 (piso Major José Inácio), no prazo de 2 (dois) 
dias úteis, a contar da publicação desta, para tratar de assunto referente à 
contratação.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o can-
didato que não comparecer no prazo estipulado.
NÚMERO DO CONCURSO: 267
FUNÇÃO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA

NOME CLASSIFICAÇÃO

MATHEUS LUIZ DE CARVALHO 19

São Carlos, 12 de março de 2012.
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 
Administração e Gestão de Pessoal, faz saber que a candidata abaixo dis-
criminada, desistiu de assumir a vaga a ela destinada:
NÚMERO DO CONCURSO: 273
FUNÇÃO: BIBLIOTECÁRIO

NOMe ClASSIFICAÇÃO

LUCIARA CID GIGANTE 11

São Carlos, 12 de março de 2012.
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 
Administração e Gestão de Pessoal faz saber que os candidatos abaixo dis-
criminados desistiram de assumir as vagas temporárias a eles oferecidas 
na atribuição de aula do dia 08/03/12, ficando, portanto, desclassificados 
da lista de habilitados do Processo Seletivo.
PROCESSO SELETIVO 04/12 
PROFESSOR III – ÁREA EDUCAÇÃO FÍSICA

NOMe ClASSIFICAÇÃO

ROSIMAR BARBOSA TERRONI 5

MILENA CARDOSO ZEPON 6

LUCIANO APARECIDO MACIEL 8

ALINE CAVICHIOLI DE SOUZA JORGE 10

RODRIGO LUIZ DO VALE 16

ARIOVALDO CATANI JUNIOR 25

São Carlos, 12 de março de 2012.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

edITAL de COnCURSO PÚBLICO
 A Secretaria Municipal de Administração de Pessoal torna 
público, por determinação do Exmo. Prefeito Municipal, Prof. Oswaldo B. 
Duarte Filho, a abertura de inscrições para o Concurso Público para o em-
prego público abaixo discriminado, a ser realizado por meio da “Fundação 
para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista” Júlio de Mesquita Fi-
lho” - VUNESP.

I – DO EMPREGO E VAGAS
1. O Concurso Público destina-se ao provimento das vagas exis-
tentes e das que vagarem dentro do prazo de sua validade.
2. A função, número de vagas, salário base, jornada de trabalho 
e os requisitos exigidos são os estabelecidos na tabela conforme segue:

CONCuRSO 
públICO N.º

eMpRegO
Nº de 

vAgAS
SAláRIO bASe

jORNAdA de 
tRAbAlhO*

pRé-RequISItOS

388
Assistente 

Administrativo
15 R$ 1.120,00

40 horas
semanais

Ensino médio 
completo

3. O regime jurídico ao qual estarão vinculados os candidatos 
contratados, aprovados no Concurso Público, é o da Consolidação das Leis 
do Trabalho e Legislação Complementar. 
4. Os benefícios oferecidos são: Auxilio alimentação previs-
to na Lei 13130/03 incorporado ao vencimento padrão por força da Lei 
13771/06
5. O emprego mencionado estará sujeito a escala de trabalho 
flexível, podendo incidir, a critério da Administração, nos sábados, domin-
gos e feriados, diurnos e/ou noturnos. A jornada de trabalho será definida 
de acordo com a necessidade da Administração 
6. O candidato deverá atender, cumulativamente, na data da 
contratação, aos seguintes requisitos: 
a) ser brasileiro nato, ou naturalizado, ou gozar das prerrogati-
vas previstas no art. 12 da Constituição Federal e demais disposições de 
lei, no caso de estrangeiro;
b) possuir os requisitos necessários para exercer o emprego; 
c) ter 18 (dezoito) anos completos;
d) estar em dia com as obrigações eleitorais; 
e) sendo do sexo masculino, estar em dia com as obrigações do 
Serviço Militar; 
f ) não ter sido demitido por justa causa nas esferas da Adminis-
tração Pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 
g) não registrar antecedentes criminais contra a Administração 
Pública; 
h) não ter sofrido, no exercício do emprego público, penalidade 
por prática de atos desabonadores; 
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i) gozar de boa saúde física, mental e psicológica para o exercí-
cio do emprego; 
j) conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no 
presente Edital.
7. A contratação será realizada pelo regime da Consolidação 
das Leis de Trabalho – C.L.T. obedecerá à ordem de Classificação Final dos 
candidatos e de acordo com as necessidades da Prefeitura, com prévia pu-
blicação de convocação no Diário Oficial do Município de São Carlos.
8  Por ocasião da contratação deverão ser apresentados origi-
nais e cópias dos seguintes documentos:
 8.1. Requisitos previstos no inciso I do Edital do Concurso Pú-
blico;
 8.2. 1 foto 3x4;
 8.3. Carteira de Identidade;
 8.4. Cadastro de Pessoa Física;
 8.5. Carteira Profissional (só original);
 8.6. Título de Eleitor e comprovação de estar quite com a jus-
tiça eleitoral;
 8.7. PIS/PASEP;
 8.8. Certidão de nascimento (se solteiro), comprovando ter 18 
anos completos;
 8.9. Certificado de Reservista; para candidatos do sexo mascu-
lino;
 8.10. Certidão de Casamento se for o caso;
 8.11. Certidão de Nascimento dos filhos se for o caso;
 8.12. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos se 
for o caso;
 8.13. Comprovante de endereço.
II - DAS ATRIBUIÇÕES E ATIVIDADES GERAIS DO EMPREGO

Assistente Administrativo: têm como atribuição planejar e desenvolver ati-
vidades administrativas, colaborando na preparação de relatórios, estudos 
e levantamentos, mantendo o fluxo de informações com outras áreas, a 
fim de assegurar o cumprimento e o aprimoramento das rotinas de tra-
balho.

III - DAS INSCRIÇÕES 
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita 
aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital e alterações 
posteriores, em relação às quais não poderá ser alegada qualquer espécie 
de desconhecimento.
2. Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá 
orientar-se no sentido de recolher o valor da taxa de inscrição somente 
após tomar conhecimento de todos os requisitos exigidos para o Concur-
so Público, uma vez que não haverá devolução da taxa de inscrição em 
nenhuma hipótese, salvo o previsto no subitem 5.9. deste Capítulo.
3. O candidato, ao se inscrever, estará declarando, sob as penas 
da lei, que, após a habilitação no Concurso Público e no ato da contrata-
ção, irá satisfazer as seguintes condições:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas 
previstas no art. 12 da Constituição Federal, e demais disposições de lei no 
caso de estrangeiro;
b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
c) estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, se do sexo 
masculino;
d) estar em situação regular com a Justiça Eleitoral;
e) estar com o CPF regularizado;
f ) possuir os requisitos exigidos para o emprego;
g) não registrar antecedentes criminais, achando-se no pleno 
gozo de seus direitos civis e políticos;
h) não ter sofrido, quando do exercício de emprego ou emprego 
público, demissão a bem do serviço público ou por justa causa;
i) não ocupar ou receber proventos de aposentadoria do em-
prego, cargo ou função pública, ressalvados os empregos acumuláveis 
previstos na Constituição Federal, os empregos eletivos e os empregos em 
comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração, conforme 
determinam os incisos XVI e XVII e o parágrafo 10 do artigo 37 da Consti-
tuição Federal, com redações dadas pelas EC 19/98, 20/98 e 34/01;
j) preencher as exigências do emprego segundo o que determi-
na a lei;
4. No ato da inscrição, não serão solicitados comprovantes das 
exigências contidas no item 3. deste Capítulo, sendo obrigatória a sua 
comprovação quando convocado para a apresentação de documentos na 
contratação.
5. As inscrições deverão ser efetuadas no período das 10 horas de 
19/03/2012 às 16 horas de 20/04/2012 (horário oficial de Brasília), exclu-
sivamente, pela internet, no site www.vunesp.com.br, que disponibilizará, 
nesse período, a ficha de inscrição e o boleto bancário.
 5.1. O candidato deverá ler o Edital, preencher total e correta-
mente o formulário de inscrição e imprimir o boleto bancário correspon-
dente o valor da taxa de inscrição.
 5.2. Os valores das taxas de inscrição são os estabelecidos na 
tabela a seguir:

CONCuRSO públICO Nº eMpRegO tAxA

388 Assistente Administrativo R$ 40,00

Obs. No valor mencionado já estão incluídas as despesas referentes aos 
serviços bancários relativos às inscrições. Não será concedida ISENÇÃO da 
taxa de inscrição.
 5.3. O pagamento deverá ser realizado em qualquer agência 
bancária, observado o horário bancário, até 20.04.2012 (último dia de ins-
crição).
 5.4. O candidato que não tiver acesso próprio à internet pode-
rá efetivar sua inscrição por meio de serviços públicos, tais como o Progra-
ma Acessa São Paulo, que disponibiliza postos (locais públicos para acesso 
à internet), em várias cidades do Estado. Este programa é completamente 
gratuito e permitido a todo cidadão.
 5.4.1. Para utilizar o equipamento, basta ser feito um cadastro 
e apresentar o RG nos próprios Postos do Programa Acessa São Paulo em 
um dos endereços disponíveis no site www.acessasaopaulo.sp.gov.br.
 5.5. Não será permitida inscrição por qualquer outro meio ou 
fora do prazo estabelecido neste Edital.
 5.6. Às 16 horas de 20.04.2012 (horário oficial de Brasília), a 
ficha de inscrição e o boleto bancário não estarão mais disponíveis no site.
 5.7 Não será aceito pagamento do valor da taxa de inscrição 
por meio de transferência bancária. DOC ou depósito bancário.
 5.8 Se, por qualquer motivo, o pagamento não for realizado 
até o dia do vencimento constante no boleto, a inscrição não será efetiva-
da.
 5.9. Não haverá devolução da importância paga, mesmo que 
efetuada com valor a mais ou em duplicidade, nem isenção total ou parcial 
do correspondente pagamento do valor da taxa de inscrição, observado 
o item 6. deste capítulo, seja qual for o motivo alegado, exceto quando o 
Concurso Público não se realizar.
6. A inscrição somente será efetivada após a confirmação, pelo 
banco, do pagamento do boleto referente à taxa de inscrição.
7. O candidato que não efetivar a inscrição mediante o recolhi-
mento do respectivo valor da taxa, plena, terá o pedido de inscrição inva-
lidado.
8. O candidato será responsável pela transmissão dos dados ou 
por qualquer erro, bem como pelas informações prestadas na ficha de ins-
crição.
9. A Fundação VUNESP não se responsabiliza por solicitação de 
inscrição pela internet não recebida por motivos de ordem técnica dos 
computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 
comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibili-
tem a transferência de dados.
10. O candidato que fizer declarações falsas, inexatas, ou ainda 
que não possa satisfazer todas as condições estabelecidas neste Edital, 
terá sua inscrição cancelada e, em consequência, anulados todos os atos 
decorrentes, mesmo se aprovado nas provas e que o fato seja constatado 
posteriormente.
11.  A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo 
banco, do pagamento do boleto referente ao valor da taxa de inscrição. A 
pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site 
www.vunesp.com.br, na página do Concurso Público, após 03 (três) dias 
úteis contados da data do encerramento do período de inscrições. Caso 
seja detectada a falta de informação, o candidato deverá entrar em conta-
to com o Disque VUNESP pelo telefone: (11) 3874-6300, nos dias úteis, das 
8 às 20 horas, para verificar o ocorrido.
12. Informações complementares referentes à inscrição poderão ser obti-
das no endereço eletrônico www.vunesp.com.br ou por meio do Disque 
VUNESP pelo telefone: (11) 3874-6300, das 8 às 20 horas.
13. O candidato que necessitar de condições especiais para a 
realização das provas deverá encaminhar, no período de inscrição, por SE-
DEX, à Fundação VUNESP, localizada na Rua Dona Germaine Burchard, 515 
– Água Branca – São Paulo/SP – CEP 05002-062 – Ref. Concurso Público 
– Prefeitura de São Carlos- Assistente Administrativo ou entregar, pessoal-
mente, no endereço da Fundação VUNESP, solicitação com a qualificação 
completa do candidato e detalhamento dos recursos necessários, das 9 às 
12 horas e das 13h30 às 16 horas.
14. O candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e 
conforme estabelecido no item 13. deste Capítulo, não terá as condições 
especiais providenciadas, seja qual for o motivo alegado
15. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise 
de razoabilidade e viabilidade do pedido.
16 Para efeito do prazo estipulado, será considerada, conforme 
o caso, a data da postagem fixada pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos – ECT – ou a data do protocolo firmado pela Fundação VUNESP.

IV - DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS
1. 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.
2. Os portadores de necessidades especiais, quando da inscri-
ção, deverão obedecer ao procedimento descrito no item 13, capítulo III 
- Das Inscrições.
3. A VUNESP e a Prefeitura Municipal de São Carlos não se res-
ponsabilizam 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. 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 portado-

ras de necessidades especiais desde que em condições de exercer as ativi-
dades exigidas para o desempenho das funções pertinentes e que tenham 
sido habilitadas em todas as fases do Concurso Público.
5. Na aplicação deste percentual serão desconsideradas as fra-
ções 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 necessida-
des especiais.
6. O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se as atri-
buições do emprego são compatíveis com a deficiência de que é portador.
7. O candidato inscrito como portador de necessidades espe-
ciais deverá especificar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência que 
apresenta, e, no período de inscrição 19/03/2012 à 20/04/2012, encami-
nhar, 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 expressa referência ao código correspondente da Classi-
ficação Internacional de Doença – CID, bem como a causa da deficiência;
 b) requerimento com a qualificação completa do candidato, 
bem como a especificação 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.
8. Consideram-se deficiências aquelas conceituadas na medici-
na especializada, de acordo com os padrões mundialmente estabelecidos, 
e que constituam inferioridade que implique grau acentuado de dificulda-
de para integração social, de acordo com o previsto no Decreto 3.298 de 
20/12/1999.
9. Não serão considerados como deficiência visual os distúrbios 
de acuidade visual passível de correção, como, miopia, astigmatismo etc.
10. A necessidade de intermediários permanentes para auxiliar 
na execução das atribuições do emprego, ou na realização da prova pelo 
portador de deficiência, é obstativa à inscrição no Concurso.
11. As pessoas portadoras de necessidades especiais participarão 
do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos no 
que se refere a conteúdo, avaliação, duração, data, horário e local de reali-
zação das fases deste concurso.
12. Após o ingresso do candidato a deficiência não poderá ser 
arguida para justificar a concessão de readaptação da função, bem como 
para aposentadoria por invalidez.
13. As vagas reservadas aos portadores de necessidades espe-
ciais 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.
14. 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.
15. Os portadores de necessidades especiais aprovados deverão 
submeter-se a perícia médica, para verificação da compatibilidade de sua 
deficiência com o exercício das atribuições do emprego.
V - DA PROVA
O concurso constará de única fase:
1.  A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, visa 
avaliar habilidades e conhecimentos teóricos necessários ao desempenho 
das atribuições do emprego e será composta de questões de múltipla es-
colha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, com base no conteúdo progra-
mático constante no Anexo I deste Edital.
 1.1. A prova objetiva terá duração de 3 horas.
Prova Objetiva: A prova versará sobre Língua Portuguesa, Matemática, 
Atualidades e Noções de Informática; serão de caráter eliminatório e ela-
boradas de acordo com a especificidade do emprego. A prova objetiva 
terá peso 1 (um). As questões serão de múltipla escolha e distribuídas 
conforme segue: 

eMpRegO pROvAS IteNS Nível vAlOR
dAtA dA pROvA 

ObjetIvA

Assistente 
Administrativo

Língua Portuguesa 16

Ensino 
médio 

completo
100 pontos 27/05/2012

Matemática 14

Atualidades 10

Noções de 
Informática

10

VI - DA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
1. A data para realização da prova objetiva está prevista para 
27.05.2012, sendo de responsabilidade do candidato, acompanhar todas 
as publicações acerca deste Concurso Público no Diário Oficial do Municí-
pio de São Carlos e na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de 
Pessoal – Rua Episcopal, nº 1575, Centro - São Carlos SP. não podendo ser 
alegada qualquer espécie de desconhecimento.
2. O candidato poderá também acompanhar na home page da VUNESP 
– www.vunesp.com.br. ou da Prefeitura Municipal de São Carlos www.sa-
ocarlos.sp.gov.br
3. A prova será aplicada na cidade de São Carlos. 
4. O candidato somente poderá realizar a prova na data, horário 

e local constantes do respectivo Edital de Convocação.
5.  Nos 5 (cinco) dias que antecederem a data prevista para as 
provas, o candidato poderá ainda consultar o site www.vunesp.com.br ou 
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contatar o Disque-VUNESP. Eventualmente, se, por qualquer que seja o 
motivo, o seu nome não constar no Edital de Convocação, o candidato de-
verá entrar em contato com a Fundação VUNESP, para verificar o ocorrido.
6.  Ocorrendo o caso constante no item 5. deste Capítulo, pode-
rá o candidato participar do Concurso Público e realizar a prova se apre-
sentar o respectivo comprovante de pagamento, efetuado nos moldes 
previstos neste Edital, devendo, para tanto, preencher, no dia da prova, 
formulário específico.
 6.1. A inclusão de que trata este item será realizada de forma 
condicional, sujeita à posterior verificação da regularidade da referida ins-
crição. 
 6.2. Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclu-
são do candidato será automaticamente cancelada, sem direito à reclama-
ção, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos 
todos os atos dela decorrentes.
7. O horário de início da prova será definido em cada sala de aplicação, 
após os devidos esclarecimentos sobre sua aplicação.
8. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, cons-
tante do Edital de Convocação, com antecedência mínima de 60 (sessenta) 
minutos, munido de: 
 a) caneta esferográfica de tinta azul ou preta, lápis preto e 
borracha macia;
 b) documento original de identidade que bem o identifique. 
São considerados documentos de identidade os originais de: Carteiras e/
ou Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas 
Forças Armadas, pelo Ministério das Relações Exteriores e pela Polícia Mili-
tar; Cédula de Identidade para Estrangeiros; Cédulas de Identidade forne-
cidas por Órgãos ou Conselhos de Classe que, por Lei Federal, valem como 
documento de identidade como, por exemplo, as Carteiras do CREA, OAB, 
CRC, CRM etc.; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Cartei-
ra Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei nº 9.503/97).
9. O documento deverá estar em perfeitas condições, de forma a permiti-
rem, com clareza, a identificação do candidato.
10. Somente será admitido na sala ou local de prova o candidato que apre-
sentar um dos documentos discriminados no item 8, letra “b” e desde que 
permita, com clareza, a sua identificação. 
1.1. O candidato que não apresentar o documento conforme o 
item referido, não fará a prova, sendo considerado ausente e eliminado do 
Concurso Público.
1.2. Não serão aceitos protocolos, cópia dos documentos citados, 
ainda que autenticados, ou quaisquer outros documentos não constantes 
deste Edital, inclusive carteira funcional.
11. Não será admitido na sala ou local de prova, o candidato que se apre-
sentar após o horário estabelecido para o seu início e não haverá segunda 
chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a au-
sência do candidato e não haverá aplicação da prova fora do local, data e 
horários preestabelecidos.
12. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova sem o 
acompanhamento de um fiscal.  Não haverá prorrogação do tempo pre-
visto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, por qualquer 
motivo, de candidato da sala ou local de prova.
13. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado ca-
dastral, por erro de digitação constante no Edital de Convocação, deverá 
entregar a correção em formulário específico, devidamente datado e assi-
nado, ao fiscal de sala. 
14. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá 
procurar a sala de coordenação no local em que estiver prestando a prova. 
15. O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá 
arcar, exclusivamente, com as consequências advindas de sua omissão.
16. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova objetiva, 
e tão somente nesse caso, a candidata deverá levar um acompanhante, 
maior de idade, que ficará em local reservado para tal finalidade e será 
responsável pela guarda da criança. No momento da amamentação, a 
candidata será acompanhada por uma fiscal. Não haverá compensação do 
tempo de amamentação na duração da prova da candidata.
17. Excetuada a situação prevista no item 15 deste capítulo, não será per-
mitida a permanência de qualquer acompanhante nas dependências do 
local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar inclusive a não 
participação do candidato no Concurso Público.
18. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá o caderno 
de questões e a folha de respostas para a qual deverá transcrever as res-
postas, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, bem como assinar 
no campo apropriado. 
19. A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do 
candidato, não poderá ser substituída e é o único documento válido para 
a correção eletrônica, devendo, portanto, ser entregue no final da prova 
ao fiscal de sala. 
 19.1. Não será computada questão com emenda ou rasura, 
ainda que legível, nem questão não respondida ou que contenha mais de 
uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta. 
 19.2. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo re-
servado às respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao 
desempenho do candidato.
20. As instruções contidas no caderno de questões e na folha de respostas 
deverão ser rigorosamente seguidas, sendo o candidato único responsá-
vel por eventuais erros cometidos, portanto, o candidato deverá ler aten-
tamente as instruções contidas na capa do caderno de questões e na folha 
de respostas.
21. O candidato deverá informar ao fiscal de sua sala qualquer irregula-

ridade nos materiais recebidos no momento da aplicação da prova não 
sendo aceitas reclamações posteriores.
22. No início da aplicação da prova, poderá ser colhida a impressão digital 
do candidato, sendo que na impossibilidade de o candidato não realizar 
o procedimento esse deverá registrar sua assinatura, em campo predeter-
minado, por (03) três vezes.
23. Durante a realização da prova, não será permitida nenhuma espécie de 
consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, 
códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações.
24. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será 
concedido tempo adicional para o candidato continuar respondendo 
questão ou procedendo à transcrição para a folha de respostas.
25. O candidato somente poderá retirar-se da sala de aplicação da prova, 
após transcorridos o tempo de 50% de sua duração, não poderá levar o 
caderno de questões somente levando consigo o material fornecido para 
conferência da prova objetiva.
26. O caderno de questões da prova objetiva será disponibilizado, exclusi-
vamente, no site da Fundação VUNESP, a partir das 12 horas do 1º dia útil 
subsequente ao da realização da prova.

VIII - DA ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO
1. Motivará a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo 
das sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das 
normas definidas neste Edital e/ou em outras relativas ao Concurso Públi-
co, nos comunicados, nas instruções aos candidatos e/ou nas instruções 
constantes da prova, bem como o tratamento incorreto e/ou descortês 
a qualquer pessoa envolvida na aplicação das provas e o candidato que:
a) apresentar-se após o horário estabelecido para fechamento 
dos portões do local das provas, inadmitindo-se qualquer tolerância;
b) não comparecer às provas seja qual for o motivo alegado;
c)  não apresentar o documento que bem o identifique;
d) ausentar-se do local de prova sem o acompanhamento do 
fiscal;
e) ausentar-se do local de prova antes de decorrido o tempo de-
terminado;
f ) ausentar-se do local de prova levando a folha de respostas e 
o caderno de questões ou outros materiais não permitidos, sem autoriza-
ção;
g) estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo por-
te;
h)  estiver fazendo uso de boné, gorro ou chapéu, aparelhos au-
riculares quando da realização das provas.
i) lançar mão de meios ilícitos para a execução da prova;
j) não devolver integralmente o material recebido;
k) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou 
utilizando-se de livros, notas ou impressos não permitidos ou máquina 
calculadora ou similar;
l) estiver fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrô-
nico ou de comunicação (bip, telefone celular, relógios digitais, walkman, 
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador ou outros equi-
pamentos similares), bem como protetores auriculares;
m) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incor-
rendo em comportamento indevido;
n) não apresentar atestado médico de acordo com o estabeleci-
do no presente Edital.

IX DO JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA E HABILITAÇÃO
1. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 a 100 pontos. 
 1.1. A nota da prova objetiva será obtida pela fórmula: 
NP = Nax100
             Tq 
Onde: 
NP = Nota da prova 
Na = Número de acertos 
Tq = Total de questões da prova
2. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota 
igual ou superior a 50 pontos de cada área que compõe a prova: Língua 
Portuguesa, Matemática, Atualidades e Noções de Informática.

X DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
1. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessiva-
mente os seguintes critérios de desempate, ao candidato:
 a) que possuir idade igual ou superior a 60 anos, nos termos 
da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente aos demais, sendo que será 
dada preferência ao de idade mais elevada;
 b) que obtiver mais acertos nas questões de língua portugue-
sa; 
 c) que tiver maior idade;
d).que tiver o maior número de filhos.
2. Persistindo ainda o empate, poderá haver sorteio com a participação 
dos candidatos envolvidos.

XI. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
1. Os candidatos aprovados serão classificados em ordem de-
crescente da pontuação final, em listas de classificação.
1.1. Serão emitidas, duas listas de classificação: uma geral, conten-
do todos os candidatos aprovados e uma especial, somente com as pesso-

as com deficiência, aprovados.
1.2. A Lista Especial dos aprovados será publicada no Diário Ofi-
cial do Município, em ordem alfabética, sendo concedido o prazo de 5 
(cinco) dias, a partir da data da publicação, para que os interessados se 
apresentem na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal 
- Rua Episcopal, nº. 1575, Centro, para realização de perícia médica e veri-
ficação da compatibilidade da deficiência com o exercício das atribuições 
do emprego, por especialista da área de deficiência de cada candidato. 
2. O laudo médico será proferido no prazo de 5 (cinco) dias con-
tados da data do respectivo exame médico.
3. Quando a perícia concluir pela inaptidão do candidato, cons-
tituir-se-á, no prazo de 5 (cinco) dias, junta médica para nova inspeção, da 
qual poderá participar profissional indicado pelo candidato.
4. A indicação do profissional pelo interessado deverá ser feita 
no prazo de 5 (cinco) dias, contados da ciência do laudo referido no item 5.
5. A junta médica deverá apresentar conclusão no prazo de 5 
(cinco) dias, contados da realização do exame médico e não caberá qual-
quer recurso da decisão proferida pela Junta Médica.
6. Serão republicadas as listas especiais, das quais serão exclu-
ídos os portadores de necessidades especiais considerados inaptos na 
inspeção médica. A classificação final será por ordem decrescente da Nota 
Final.

XII. DOS RECURSOS
1. O prazo para interposição de recurso será de 02 (dois) dias úteis, conta-
dos do 1º dia útil imediatamente seguinte ao da data de divulgação ou do 
fato que lhe deu origem.
2. Para recorrer, o candidato deverá utilizar o campo próprio para interpo-
sição de recursos no endereço eletrônico: www.vunesp.com.br, na página 
específica do Concurso Público, seguindo as instruções ali contidas.
3. Não será aceito recurso interposto por meio de fax, e-mail, protocolado 
pessoalmente, ou por qualquer outro meio além do previsto neste Capí-
tulo.
4. Não serão aceitos: pedidos de revisão de recurso; recurso de recurso e 
recurso contra o gabarito oficial definitivo.
5. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo 
estabelecido e que possuírem fundamentação e argumentação lógica e 
consistente, que permitam sua adequada avaliação.
6. Somente serão considerados os recursos interpostos para a fase a que 
se referem e no prazo estipulado, não sendo aceito, portanto, recursos in-
terpostos em prazo destinado a evento diverso daquele em andamento.
7. Os recursos interpostos em desacordo com as especificações contidas 
neste capítulo não serão avaliados.
8. Quando o recurso se referir ao gabarito da prova objetiva, deverá ser 
elaborado de forma individualizada, ou seja, 1 (um) recurso para cada 
questão e a decisão será tomada mediante parecer técnico da banca ela-
boradora.
9. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuí-
dos a todos os candidatos presentes à prova.
10. A decisão do deferimento ou indeferimento de recurso será publica-
da no Diário Oficial do Município de São Carlos, e disponibilizada no site 
www.vunesp.com.br.
11. O gabarito divulgado poderá ser alterado em função da análise dos re-
cursos interpostos e, caso haja anulação ou alteração do gabarito, a prova 
será corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo.
12. No caso de provimento de recurso interposto dentro das especifica-
ções, esse poderá, eventualmente, alterar a nota/classificação inicial ob-
tida pelo candidato para uma nota/classificação superior ou inferior, ou 
ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver a 
nota mínima exigida para a habilitação.
13. A interposição de recursos não obsta o regular andamento do crono-
grama do Concurso Público.
14. A Banca Examinadora constitui última instância para os recursos, sen-
do soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adi-
cionais.
15. Não haverá, em hipótese alguma, vista de prova.

XIII DA HOMOLOGAÇÃO 
1. O resultado final do Concurso Público será homologado pelo Exmo. 
Prefeito Municipal, Prof. Oswaldo B. Duarte Filho no Diário Oficial do Mu-
nicípio de São Carlos. 
2. A publicação do resultado final será feita em duas listas, contendo, a pri-
meira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos portadores de 
necessidades especiais, e a segunda, somente a pontuação destes últimos. 

XIV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Cabe à VUNESP a confecção, aplicação e correção das provas 
objetivas e o processamento do Concurso Público. A Comissão responsá-
vel pelo acompanhamento dos trabalhos será designada por portaria do 
Prefeito Municipal.
2. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, 
atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a providência ou 
evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em 
Edital ou aviso publicado.
3. A inscrição do candidato importará no conhecimento e acei-
tação tácita das condições do Concurso Público estabelecidas neste Edital 
e Normas.
4. Será automaticamente excluído do Concurso Público o candi-
dato que:
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 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.
5. A Administração pública poderá rescindir o contrato de traba-
lho do Assistente Administrativos, unilateralmente, na ocorrência de uma 
das seguintes hipóteses:
6  Prática de falta grave, dentre as enumeras no artigo 482 da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, apurado em procedimento no 
qual se assegure a ampla defesa e o contraditório;
 6.1. Acumulação ilegal de empregos, empregos ou funções 
públicas;
 6.2. Necessidade de redução de quadro de pessoal, por exces-
so de despesa, nos termos da Lei Complementar nº. 101 de 04/05/00;
 6.3. Insuficiência de desempenho, apurada em procedimento 
no qual se assegure a ampla defesa e o contraditório.
 6.4. No caso de Assistente Administrativo o contrato de tra-
balho poderá ser também rescindido unilateralmente na hipótese de não 
atendimento ao disposto no item 5, ou em função de apresentação de 
declaração falsa de residência.
7. 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 processo, para os candidatos por-
tadores de necessidades especiais, desde que aprovados. Considerar-se-á 
a reserva de vagas quando o número resultante 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.
8. Os portadores de necessidades especiais participarão do cer-
tame em igualdade de condições com os demais candidatos, no que diz 
respeito ao conteúdo e a avaliação das provas.
9. As vagas reservadas aos portadores de necessidades espe-
ciais 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.
10.  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.
11.  Os portadores de necessidades especiais aprovados deverão 
submeter-se a perícia médica, para verificação da compatibilidade de sua 
deficiência com o exercício das atribuições do emprego.
12.  A aprovação e correspondente classificação não gera direito 
automático de contratação.
13.  O provimento das vagas constantes deste Edital e das que 
vierem a surgir ocorrerá de acordo com a necessidade da Prefeitura, du-
rante a validade do Concurso Público, obedecendo à ordem de classifica-
ção. 
14.  Não será permitida a acumulação remunerada de empregos 
e empregos públicos, exceto nas hipóteses previstas no inciso XVI do Art. 
37 da Constituição Federal.
15.  As convocações para provimento das vagas serão feitas por 
meio do jornal oficial do Município, com prazo marcado para o compareci-
mento, implicando, o não comparecimento, em desistência tácita da vaga.
16.  Para efeito de sua contratação fica o candidato sujeito à apro-
vação em exame médico que o ateste estar em condições físicas e mentais 
para o desenvolvimento das atividades para as quais está sendo contrata-
do e a apresentação dos documentos que lhe forem exigidos.
17.  A inexatidão das informações ou a constatação de irregulari-
dade em documentos, ainda que verificadas posteriormente, eliminará o 
candidato do processo.
18.  O Concurso Público terá validade de dois anos, contados da 
data da sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a 
critério da Administração Municipal.
19.  Em caso de aprovação fica o candidato responsabilizado por 
atualizar pessoalmente ou através de procuração o seu endereço e outros 
dados cadastrais na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de 
Pessoal.
20.  Os casos omissos serão resolvidos pela comissão examinado-
ra designada para a realização do processo.
21.  E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expe-
dido o presente Edital e são afixadas as Normas do processo na Secretaria 
Municipal de Administração e Gestão de Pessoal.

XV – DO PROGRAMA

CONHECIMENTOS GERAIS
Língua Portuguesa
Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não lite-
rários). Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. 
Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, 
verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que impri-
mem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Re-
gência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase.

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: ta-
belas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: forma, 
perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema.

Atualidades
Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais, 
nacionais e internacionais, ocorridos a partir do 2º semestre de 2011, di-
vulgados na mídia local e/ou nacional.

Noções de Informática
MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de 
trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos 
menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos 
MS-Office 2010. MS-Word 2010: estrutura básica dos documentos, edição 
e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marca-
dores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e 
numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos 
predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 2010: estrutura básica das plani-
lhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de 
tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção 
de objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numeração de 
páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados. MS-Power-
Point 2010: estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anota-
ções, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação 
de apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de 
ação, animação e transição entre slides. Correio Eletrônico: uso de correio 
eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet: 
Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de 
páginas.

XVI – CRONOGRAMA DE EVENTOS

19/03/2012 à 
20/04/2012

INSCRIÇõeS

27/05/2012 Realização da Prova Objetiva

29/05/2012 Publicação do gabarito

30 e 31/05/2012 Recursos contra o gabarito

A definir
Publicação: da análise dos recursos contra o gabarito e das notas das Provas 

Objetivas

A definir Recursos contra as notas das provas objetivas

A definir Resultado dos recursos contra as notas das provas objetivas

São Carlos, 12 de março de 2012.
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 
Administração e Gestão de Pessoal faz saber que o candidato abaixo dis-
criminado, não compareceu para assumir a vaga a ele destinada, ficando, 
portanto, desclassificado:
NÚMERO DO CONCURSO: 325
FUNÇÃO: PSICOLOGO

NOMe ClASSIFICAÇÃO

EDUARDO DE CARVALHO MARTINS 7

São Carlos, 12 de março de 2012.
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 
Administração e Gestão de Pessoal faz saber que a candidata abaixo dis-
criminada não compareceu a atribuição de aulas temporárias realizada no 
dia 08/03/12, ficando, portanto, desclassificada da lista de habilitados do 
Processo Seletivo.
PROCESSO SELETIVO 04/12 
PROFESSOR III – ÁREA EDUCAÇÃO FÍSICA

NOMe ClASSIFICAÇÃO

RAQUEL JALANTONIO 29

São Carlos, 01 de março de 2012.
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 
Administração e Gestão de Pessoal faz saber que o candidato abaixo dis-
criminado, não compareceu para assumir a vaga a ele destinada, ficando, 
portanto, desclassificado:
NÚMERO DO CONCURSO: 273
FUNÇÃO: BIBLIOTECÁRIO

NOMe ClASSIFICAÇÃO

TIAGO FERNANDES ANDRADE 10

São Carlos, 12 de março de 2012.
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 
Administração e Gestão de Pessoal faz saber que a candidata abaixo dis-
criminada, não compareceu para assumir a vaga a ela destinada, ficando, 
portanto, desclassificada:
NÚMERO DO CONCURSO: 267
FUNÇÃO: TÉCNICO EM INFORMATICA

NOMe ClASSIFICAÇÃO

MICHELLE MAGALHAES MENDONCA 18

São Carlos, 12 de março de 2012.
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 
Administração e Gestão de Pessoal comunica que os candidatos abaixo 
discriminados, habilitados em Concurso Público, não compareceram para 
manifestação de interesse em ministrar aulas em caráter temporário, du-
rante o ano letivo de 2012, em conformidade com o artigo 36 da Lei nº 
13889/06.
O não comparecimento implica na desclassificação da lista de habilitados 
do concurso público, exclusivamente para fins de contratação temporária.
NÚMERO DO CONCURSO: 245
EMPREGO: PROFESSOR III – ÁREA ED. FÍSICA

NOMe dO CANdIdAtO ClASSIFICAÇÃO

SANDRA MARIA ORSINI HEHL PEREIRA 27

TANIA MARIA BORTOLOZZO 28

ULYSSES GOMIDE NETO 29

BARBARA ELEN MARTINEZ 30

FABIANA PIMENTA DE MORAES 31

ELISABETE AGUSTNHO DE SOUZA 32

EDSON APARECIDO COLLOCA 33

CRISTIANE PEREIRA DE SOUZA 34

AMANDA ROSIMALIA RODRIGUES 35

CARLOS ALEXANDRE GOBI 36

MARIO LUCIO DE AMORIM FILHO 37

ROBERSON ANTAO DA CRUZ 38

CLAUDIA CEZIRA FAVORETTO LAVEZZO 39

JUNIO PEREIRA VIRTO DE OLIVEIRA 40

RODRIGO DUTRA BERGOC 41

RODRIGO COLOMBO MACAMBYRA 42

THIAGO LUIS DI FOGGI 43

GRACIELLE SANTIAGO BARBOSA 44

MAURICIO CARLOS RUGGIERO JUNIOR 45

ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS 46

EVILIM PRISCILA NANNI 47

SERGIO CARLOS FRAGALLI 48

MANOEL DE SOUZA NETO 49

LETICIA DUTRA BERGOC 50

GERALDO MAGELA DE FIGUEIREDO 51

WESLEY PENNA CRISPIM 52

VALDOMIRO CARLOS VIEIRA 53

RONEY DE LARA 54

São Carlos, 12 de março de 2012.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

ReSULTAdO dA 1ª FASe dO PROCeSSO SeLeTIVO nº. 03
eSTÁGIO RemUneRAdO

A Prefeitura Municipal de São Carlos, através da Secretaria Municipal de 
Administração e Gestão de Pessoal divulga o Resultado da 1ª Fase do Pro-
cesso Seletivo nº. 03 - Estágio Remunerado para estudantes da Universida-
de Federal de São Carlos.
Ficam reservados o dia 13 e 14/03/12 para eventual interposição de recur-
sos, que deverão ser protocolados diretamente na Divisão de Recrutamen-
to e Seleção de Pessoal, situada à Rua Episcopal, n.º. 1575 – Centro - São 
Carlos, das 8h às 18h.

bIblIOteCONOMIA

NOME DOCUMENTO NASCIMENTO MEDIA

ALESSANDRA GAMA DA SILVA 45.684.435-1 04/06/86 7,5

ALESSANDRO BATISTA MARINHO 40.858.522-5 10/04/84 7,1

ALINE FERNANDA DE CARVALHO 47095627 16/01/91 8,9

ANA TEREZA DE PADUA MG 16.783.623 17/10/91 8,9

ANDERSON CARLOS DE OLIVEIRA 48.759.244-X 10/04/93 8
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ELIS GABRIELA COPA DOS SANTOS 38.077.167-6 22/08/91 9,1

ESTELA MARIS FERREIRA 41.365.500-3 12/06/88 7,9

FELIPE CARLOS SALVATORI 44.580.708-8 30/04/87 7,6

FELIPE EDUARDO PRIVATTI 46.667.177-5 20/12/89 8

JOÃO AUGUSTO DIAS BARREIRA E OLIVEIRA 43689330 11/04/84 8

JOSE CARLOS BASTOS JUNIOR 43.156.238-6 14/04/88 8,9

JOSE ELIAS SOARES 44.005.012-1 09/10/86 6,6

JOSEMARA APARECIDA DE MORAES 40.104.340-X 09/03/87 8,6

JULIANA MURAKAMI 46.007.883-5 27/12/89 8,1

KLICIA SILVA MENDONÇA MG 15.490.307 02/02/93 8,3

MARIA CAROLINA DE SOUZA NOVAES 46.790.836-9 21/04/90 7,4

MATHEUS SANTOS ALMEIDA 37.941.379-6 19/09/91 8,3

NANCI CRISTINE CHAGAS BELLO 55.689.017-6 22/01/80 8,8

NATALIA BATISTA PINTO 47.742.872 07/06/91 8

OLIVIA ZINSLY 42.835.440-3 28/08/82 7,7

WALISON APARECIDO DE OLIVEIRA 552195 30/08/93 9,1

eNgeNhARIA elétRICA

NOME DOCUMENTO NASCIMENTO MEDIA

CLARISSA LENINA SCANDAROLLI 48.892.014-0 20/05/93 6,2

EDUARDO DINIZ 47.425.307-7 07/06/91 6,9

FILIPE HIGINO RODRIGUES 44.502.755-1 10/12/88 4,8

GUSTAVO LAUREANO CARNEIRO CARDOSO 44.197.531-8 11/12/98 6,5

MARCOS OLIVEIRA DE CASTRO 35.091.091 26/12/91 6,2

RAISSA CURTO TOCHETTO 48.704.212-8 02/12/91 4,7

VANDERLEI DOS SANTOS 10.245.367-0 18/01/93 5,9

VITOR IZUMINO SGRIGNOLI 48.639.127 25/07/92 5,7

FíSICA

NOME DOCUMENTO NASCIMENTO MEDIA

RAFAEL D’ALEXANDRE FUZATTI BINATTI 42.740.766-7 14/01/85 6

THAIS CHRISTINA MOREIRA ELIAS 47.981.147-6 18/07/91 6,2

THIAGO DIAS RESENDE 50.479.325-1 28/10/88 5,9

geRONtOlOgIA

NOME DOCUMENTO NASCIMENTO MEDIA

ALESSANDRA TAMIRES MICELI 46.146.421-4 11/08/89 8

AMANDA BLANQUES BECCENERI 46.692.998-5 23/05/90 9,2

ANA PAULA FERREIRA 7570552 13/03/84 7,5

BEATRIZ AYUMI YKEDA 47.034.165-8 03/12/89 7,6

BRUNA RODRIGUES DOS SANTOS 49.045.704-6 10/10/92 8,8

CAMILA RAYMUNDO CARDOSO 46.891.090-6 10/01/90 6,5

DAMIANA APARECIDA DOS SANTOS 42.775.079-9 30/05/88 8,9

DANIELA DALPUBEL 46.337.478-2 20/12/89 8,6

FERNANDA NASCIMENTO COSTA 34.824.613-4 19/11/92 8,6

GABRIELA TRINDADE MARTINS 45.969.062-0 13/01/89 7,6

GIOVANA DE OLIVEIRA PADULA 47.677.792-6 22/10/91 7,2

IZABELA PEREIRA VATANABE 46.868.435-9 22/05/90 8,7

JESSYKA MARIA DE FRANÇA BRAM 47.830.056-6 15/05/91 9,2

KIANE DA COSTA HELUANY DIAS 47.888.211-7 10/04/91 6,9

LAIS RITA BORTOLETTO SANTOS 48.743.285 15/10/91 8,3

LETICIA SEMENSATO SANTOS 36.099.503-2 26/11/90 8,2

MARIANA LUCIANO DE ALMEIDA 47.806.719-7 18/03/91 7,7

MAYARA DA ROCHA CAMARGO 46.032.020-8 19/03/89 7,4

NATALIA CAROLINE CERRI 46.230.882-0 17/05/90 8,3

NATALIA FERNANDA BRAIDO 47.264.525-0 13/12/90 8

NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA 47.140.836-0 13/02/91 8

NELISE MARTINS ANDRADE 44.613.930-0 05/09/89 8

PRISCILA BRANCAGLIONE 44.318.242-5 25/07/84 8,2

RENATA BELENTANI 46.432.139-6 05/05/90 8,4

THAIS DE CARVALHO RIGO 42.185.844-8 15/10/87 6,1

GESTÃO E ANÁLISE AMBIENTAL

NOME DOCUMENTO NASCIMENTO MEDIA

BEATRIZ SMIDT CELERE 33.559.226-0 23/03/90 7

CAMILA BONELLI DE MILANO 45.979.943-5 30/08/89 8,4

DIEGO PERUCHI TREVISAN 47.682.787 04/01/91 8,1

ERICA ZANARDO OLIVEIRA 48.577-503-7 28/10/91 7,3

FERNANDA IMADA DE LIMA 44.865.550-0 04/05/89 8

HENRIQUE ARGENTIN 44.627.067 05/10/88 7,3

LIGIA ZUIM MELHADO 36.311.759 30/08/88 7,5

LUISA GARCIA SANDO 46.891.776 26/08/89 7,5

LUIZ GUILHERME PAOLINI BRAGA 46.267.277 05/11/89 6,7

MARCUS VINICIUS FERNANDES SEGUNDO 47.173.710-0 15/01/91 7,9

MARILIA TREVISAN OKAMOTO 39.307.247 27/09/90 7,6

MARINA LIMA ESPINOSA 44.241.781-0 24/10/88 7,6

MARINA VALENTE REGI 46.720.615-6 18/08/90 7,1

MURILO DITOMASO CHRISTINELLI 48.649.251 14/05/92 7,6

POLLYANNA DIBBERN ASBAHR 47.744.484-2 15/07/91 8,1

THIAGO URTADO KARASKI 47.576.344 19/05/91 9

VINICIUS PEREZ DICTORO 47.740.908-8 20/07/91 7,5

IMAGEM E SOM

NOME DOCUMENTO NASCIMENTO MEDIA

ANA LAURA FERREIRA DE SOUZA 49.776.457-X 26/05/93 8,8

DIANA GOMES RAGNOLE SILVA 37.780.294-3 23/10/90 6,7

DIEGO PAULINO 47.174.634 24/02/91 8,2

EDILAINE FERREIRA LEANDRO 47.455.563-X 28/05/91 8,6

FERNANDA SALES ROCHA SANTOS 45.242.404-5 07/01/90 8,7

LEONARDO ROSSETO LIMA 32.139.999-7 09/02/92 8,4

MARIA JULIA ANDRADE CARVALHO 35.956.391-0 11/01/91 8,3

THOMAS CANTON DE MIRANDA 49.193.907 16/10/90 8,2

MÚSICA

NOME DOCUMENTO NASCIMENTO MEDIA

ANDRE EVANGELISTA DE OLIVEIRA 29.909.470 04/01/90 8,4

ANDRE GOMES FELIPE 48.655.215-9 20/06/91 7,5

ANTONIO BELFORTE LAVACCA 33.081.142-3 24/09/88 7,8

BRUNO HENRIQUE CREMONEZ 44.624.388 17/03/89 6,1

EDUARDO JAZEDJE 26.296.273 09/09/86 7,9

FELIPE STIVAL HARTER 44.563.795 02/01/89 6,5

FERNANDO GORODSKI REISLER 44.863.085 16/09/89 7,9

FLAVIA FERNANDES 41.525.559-4 09/09/89 8,6

FLAVIO JACON DE VASCONCELOS 44.075.622 14/01/88 8,1

LAIS FIGUEIROA IVO 7.179.327 18/03/88 8

LARISSA PEDROSA MISAEL 44.607.134-1 16/03/89 8,6

MARIANA ARAUJO PARRAS LUQUE 36.419.401-7 23/09/93 8,6

MAX DOUGLAS VIEIRA 40.709.685-1 04/01/85 7,9

MURILO FERREIRA VELHO DE ARRUDA 30.188.888 30/08/91 8,4

PEDRO GABRIEL PICOLO 47.829.210-7 13/01/89 5,9

PEDAGOGIA

NOME DOCUMENTO NASCIMENTO MEDIA

ALINE AMELIA COLETTI 22.745.695-6 29/09/75 6,8

ANGELICA ALVES PINHEIRO 46.173.439-4 04/01/90 7,1

ANGELICA RAMOS DE SOUZA 49.435.525-6 16/08/93 7,3

ANRE LUIS DUARTE 43.156.199-0 17/02/88 6

ARETHUSA PAZZETTO GONÇALVES 43.060.110-4 09/02/88 7,9

ARIELE BRUNA DE CARLA PINTO 47.105.024-6 10/09/90 8,3

BEATRIZ FERNANDA LUCIO 34.420.037-1 30/11/87 7,7

BIANCA CAROLINA MARCASSO 47.092.175-4 18/12/90 8,9

CAROLINA COSTA MIGUEL 37.077.084-5 20/01/85 8,3

DANIELLY SILVA LARANJO 48.490.172-2 30/06/92 7,1

DORIS KOBAYASHI CALVO DE SANT’ANA 46.011.836-5 28/10/88 7,3

FERNANDA DE ANDRADE PRATAVIEIRA 47.910.549-2 02/09/91 5,4

FRANCIELE DAIALA GOMES GRANZOTTI 48.107.176-3 05/11/91 7,1

FRANCIELLI APARECIDA RUY 47.921.138-3 20/02/92 7,7

FRANCISLETH PEREIRA BATTISTI 34.597.709-9 08/10/83 8,8

GABRIELA PAVAM 48.831.981-X 20/08/92 9,3

HOSANA APARECIDA FISCARDI 41.454.432-8 10/04/84 8

JANE DOS SANTOS COSTA 1303017369 11/08/85 8

JULIO CESAR SANTOS 19.115.921-9 24/02/68 9,4

LARISSA BARBOSA FERREIRA 36.707.408-4 21/06/93 8,5

LARISSA JESSICA ALVES 48.385.611-3 21/09/91 7,1

LARISSA MOITINHO ABRA 44.541.999-4 23/01/89 8,7

LAURA MANTOVANI 47.885.931-4 17/05/91 7,6

LEANDRO ANTONIO DE ANDRADE 41.621.780-1 20/10/84 8,5

LETICIA FERREIRA 33.687.241-0 30/04/91 9,3

LETICIA MARIA ALBERGUINI 44.574.736-5 29/08/89 8,2

LIVIA MARIA PIRES SOARES 41.987.944-4 27/05/88 7,9

LORETTA NARDI CRAUFORD 28.051.455-4 21/12/83 8

LUCIMARA ARTUSSA 44.503.854-8 14/03/89 8,7

MARGARETE PETRI DA ROSA 40.257.647-0 20/02/87 8,8

MARIA VITORIA ALVES CAYRES 48.086.086-5 06/02/92 8,4

MARIANA DE MELO DA CUNHA 47.921.542-X 09/10/91 8,3

MARIANA FERREIRA 46.638.082-3 06/11/90 7,5

MARIANY CRISTINA FARDIN PRETA 47.852.264-2 17/09/91 8,6

MARINA LUAR DE SOUZA DUVIDOVICH 32.904.650-0 29/02/92 7,1

MATHEUS DE OLIVEIRA MELLO 48.688.207 27/06/91 6,6

NATALIA MARIA GHIDELLI 41.288.743 14/02/87 7,2

PAMELA DA COSTA GARCIA 47.787.305-4 25/07/90 7,8

REGIANE APARECIDA BARBOSA LIMA 45.207.500-2 08/07/87 8,2

SONIA MARIA FAITANINI DE OLIVEIRA 27.371.427-2 16/09/77 8,3

TALITA FERNANDA DE SOUZA 48.830.938-4 13/03/93 8,7

TAMIRES MOLONHE 46.765.702-6 09/07/90 8,4

TAMIRES SOARES DE OLIVEIRA 48.558-757-9 24/08/91 7,4

VANESSA CRISTINA PALMIERI 42.186.594-5 14/12/84 7,7

VINICIUS DE PRINCIPE ITALIANO 42106125 18/10/86 8,4

VIVIAN LAURA ROSALEN 46.998.887-3 03/01/90 7,7

PSICOLOGIA

NOME DOCUMENTO NASCIMENTO MEDIA

DANIEL PIOVESAN RIBEIRO 45.950.708-4 06/03/89 8,7

ISABELA GONÇALVES FERNANDES 48.320.335-X 04/08/92 8

ISIS FERNANDA ARENHART 44.503.418-X 10/12/89 8,3

LETICIA GOMES DA SILVA 47.399.486 15/05/91 8,6

LUIZ HENRIQUE FRANCO MENDONÇA 400516748-90 06/07/91 8

MARIA ELISA DE AGOSTINI FENERICH 44.907.847-4 05/05/89 8,4

MICHELE YENARA AGOSTINHO 43.584.065-4 21/03/88 9,2

NAYARA DO PINHO OLIVEIRA 43.506.916 15/02/88 8,3

RICARDO MARTINELLI BONDIOLI 42.968.591-9 23/02/88 8,6

TATIANE ALVES CORREIA 42.548.829-9 28/09/87 8,7

VIVIANE DA SILVA BARBOSA 42.657.355-9 18/06/88 8,6

QUÍMICA

NOME DOCUMENTO NASCIMENTO MEDIA

ADRIANA YUMI IWATA 41.078.851-X 28/06/86 6,7

ALVARO JOSE GABRIEL DALCIN 43.278.200-X 10/11/88 5,9

ANDRE TIVAGUS LOUSADA MACHADO 29.061.000-X 30/08/79 7,5

BRUNO CANO MASCARENHAS 46.251.110-8 08/01/90 5,7

CAIO MENEZES RIBEIRO GALDIANO 44.475.742-9 23/02/89 6

CARLA LAIS MACEDO DE HELD 47.902.797-3 21/06/91 6,6

JULIANA REGHINE SOUZA 46.242.353-0 19/09/90 6,1
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LEANDRO ROSA FERREIRA 45.616.192-2 16/08/86 6,5

LILIAN CRUZ SANTOS 54.211.883-X 18/09/82 5,1

LUANE BARBARA RISSI 47.171.311-9 24/09/90 6,4

MARCO AURELIO SPERANÇA 46.245.649-3 31/03/90 7,1

MARIA GABRIELA ZACARIN 43.953.194 16/11/87 5,9

MARINA CORREA BRITO MG 15.324.560 18/10/89 6,9

MAYCON JHONY SILVA 47.367.208-X 22/03/91 7,6

NATALIA GALINDO 42.185.961 13/12/86 6,8

NELSON LUCIANO DA SILVA 47.670.251-3 23/11/91 6,1

POLIANA TAMARES ALMEIDA VILLELA 47.645.536 13/11/90 7,1

RENATO CERIONI SPIROPULOS GONÇALVES 46.042.226-1 09/12/88 6,3

SUELEN ZENATTI 44.574.830-8 24/02/89 5,3

THIAGO ALCARDE ROBELDO 48.711.301 18/05/92 4,8

VANESSA FELTRIN LABRIOLA 33.701.274-X 25/07/89 5,9

teRApIA OCupACIONAl

NOME DOCUMENTO NASCIMENTO MEDIA

ALINE BELO CARDOSO 46.374.117 30/07/90 8,7

DEBORA CAIRES PAULISSO 47.921.685-X 28/08/91 8,9

ELIANE NASCIMENTO FANTINATTI 48.904.736-1 11/03/93 8,8

JULIANA MARISOL DOS SANTOS RODRIGUES 
DE FRANÇA

42.432.369-2 27/07/84 9

NATHALIA ABREU DOS SANTOS 49.752.619-0 26/07/93 8,3

PRISCILA CARDOSO DOS REIS 38.891.698-9 07/05/92 8,4

São Carlos, 12 de março de 2012.
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 
Administração e Gestão de Pessoal comunica que os candidatos abaixo 
discriminados, habilitados em Processo Seletivo, não manifestaram inte-
resse em ministrar aulas em caráter temporário, durante o ano letivo de 
2012, em conformidade com o artigo 36 da Lei nº 13889/06.
O não comparecimento implica na desclassificação da lista de habilitados 
do Processo Seletivo
NÚMERO DO PROCESSO SELETIVO: 04/12
EMPREGO: PROFESSOR III – EDUCAÇÃO FÍSICA

NOMe dO CANdIdAtO ClASSIFICAÇÃO

ANTONIO CARLOS RODRIGUES DA COSTA 1

LUCIO DE CASTRO FABIS 2

MARIELA PINHEIRO ALVES CARDOSO 4

ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS 11

AMANDA GABRIELE MILANI 15

MAURICIO HENRIQUE TRINTA 18

ANTONIO EDUARDO DE AQUINO JUNIOR 19

ELISABETE CANDIDO RODRIGUES OKADA 22

JULIANA CAROLINA PRATA VIEIRA 26

ROSANGELA ALVES TURESO 28

RAQUEL JALANTONIO 29

São Carlos, 12 de março de 2012.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

LICITAçÕeS

PREGÃO ELETRÔNICO N.° 019/2012 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N.º 4.438/2012 - Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de 
São Carlos, que se encontra aberto o Pregão Eletrônico nº. 019/2012, cujo 
objeto é o registro de preços para o fornecimento de produtos cárneos 
para atender ao Restaurante Popular do Município de São Carlos. O Edital 
na íntegra poderá ser obtido nos sites: www.licitacoes-e.com.br e www.
saocarlos.sp.gov.br. O limite para o acolhimento das propostas dar-se-
á até às 08h00min do dia 29/03/2012, a abertura das propostas será às 
08h00min do dia 29/03/2012 e o início da sessão de disputa de preços 
será às 09h00min do dia 29/03/2012. Maiores informações pelo telefone 
(16) 3362-1162. São Carlos, 09 de março de 2012. Fulvio Temple de Moraes 
– Autoridade Competente

RESUMO DA ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HA-
BILITAÇÃO  CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 004/2012 PROCESSO N.º 
18335/2011 Aos 12/03/2012, às 09h00min, reuniram-se na Sala de Lici-
tações a Comissão Permanente de Licitações e o representante presente 
para procederem à abertura dos envelopes de habilitação apresentados 
para o certame supracitado. A Comissão procedeu à abertura do envelo-

pe de habilitação apresentado pela empresa, a saber: Hora Park Sistema 
de Estacionamento Rotativo Ltda. A Comissão, após a análise acurada de 
todos os documentos apresentados, verificou a regularidade dos mesmos, 
bem como a compatibilidade dos mesmos com os termos editalícios, e 
JULGA HABILITADA a empresa Hora Park Sistema de Estacionamento Rota-
tivo Ltda. Em prosseguimento, a Comissão, em concordância com a ora li-
citante, procedeu a abertura do envelope de proposta de preços apresen-
tado, sendo seu conteúdo vistado pelos presentes. A Comissão aguardará 
o parecer técnico da unidade interessada para proferir seu julgamento 
classificatório. João Carlos Pedrazzani Presidente

RESUMO DA ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICI-
TAÇÕES TOMADA DE PREÇOS N.°  013/2012 PROCESSO ADMINISTRA-
TIVO N.º 2826/2012 Aos 09/03/2012, às 17h00min, reuniu-se na Sala de 
Licitações a Comissão Permanente de Licitações para proceder à análise 
da documentação apresentada nas propostas de preços das empresas 
participantes do certame em epígrafe, cujos envelopes foram abertos em 
sessão pública realizada nesta data. A Comissão, valendo-se do parecer 
emitido pela unidade interessada, e CONSIDERANDO o critério de julga-
mento de menor preço global, JULGA AS EMPRESAS CLASSIFICADAS na 
ordem a seguir:

eMpReSA vAlOR (R$)

1º Datec Pavimentação e Terraplanagem Ltda. 259.099,49

2º Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda. 269.401,63

João Carlos Pedrazzani Presidente

ERRATA – Pregão Eletrônico nº 017/2012 - Processo n. º 1546/2012 – 
EDITAL - No edital do Pregão Eletrônico em epígrafe, item 9.1. onde se lê: 
“O valor máximo para a prestação dos serviços é de R$ 231.205,59 (duzen-
tos e trinta e um mil duzentos e cinco reais e cinquenta e nove centavos)”, 
leia-se: “O valor máximo para a prestação dos serviços é de R$ 308.274,12 
(trezentos e oito mil duzentos e setenta e quatro reais e doze centavos).”

Inexigibilidade de Licitação - Processo nº. 3615/2012 - Ratifico, para os 
devidos fins, a inexigibilidade de licitação para a contratação da EMPRESA 
PIONEIRA DE TELEVISÃO S/A - EPTV para a realização da 5ª etapa elimina-
tória do evento “10º Festival Viola de Todos os Cantos”, com fundamento 
no artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93, conforme o que consta no proces-
so administrativo supracitado. São Carlos, 11 de março de 2012. Oswaldo 
B. Duarte Filho - Prefeito Municipal.

Inexigibilidade de Licitação - Processo nº. 5482/2012 - Ratifico, para os 
devidos fins, a inexigibilidade de licitação para a contratação da empresa 
MD7 EVENTOS – ALEXANDRE LIMA DOS SANTOS PROMOÇÕES – ME para 
a realização de show com a cantora Lecy Brandão, como parte integrante 
das atividades do Dia Internacional da Mulher, a se realizar na Praça do 
Mercado Municipal no dia 10 de março de 2012, com fundamento no arti-
go 25, III, da Lei Federal nº. 8.666/93, conforme consta do processo admi-
nistrativo supracitado. São Carlos, 09 de março de 2012. Oswaldo B. Duarte 
Filho - Prefeito Municipal.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 005/2012  – PROCESSO N.º 2156/2012 - 
Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, que se 
acha aberta licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo 
MENOR PREÇO, tendo como objeto a contratação de empresa especiali-
zada para a execução de serviços de manutenção e conservação de vias 
públicas, parques, praças, jardins e outros logradouros. áreas no Município 
de São Carlos, conforme características e especificações constantes nos 
anexos deste Edital, conforme anexos do edital. 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 Car-
los, fone (16) 3362-1162, a partir do dia 13 de março de 2012 até o dia 13 
de abril de 2012, 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 Per-
manente de Licitações até às 09h00min do dia 13 de abril de 2012, quando 
após o recebimento, iniciar-se-á sessão de abertura. São Carlos, 12 de mar-
ço de 2012. João Carlos Pedrazzani - Presidente da Comissão Permanente 
de Licitações.

RESUMO DA ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICI-
TAÇÕES TOMADA DE PREÇOS N.°  014/2012 PROCESSO ADMINISTRA-
TIVO N.º 34744/2011 Aos 09/03/2012, às 17h00min, reuniu-se na Sala de 
Licitações a Comissão Permanente de Licitações para proceder à análise 
da documentação apresentada nas propostas de preços das empresas 
participantes do certame em epígrafe, cujos envelopes foram abertos em 
sessão pública realizada nesta data. A Comissão, valendo-se do parecer 
emitido pela unidade interessada, e CONSIDERANDO o critério de julga-
mento de menor preço global, JULGA AS EMPRESAS CLASSIFICADAS na 
ordem a seguir:

eMpReSA vAlOR (R$)

1º Datec Pavimentação e Terraplanagem Ltda. 149.815,17

2º Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda. 154.033,89

João Carlos Pedrazzani  Presidente

CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 019/2011 - PROCESSO No 34087/2011 - 
HOMOLOGAÇÃO - Objeto: contratação de empresa de engenharia para 
a execução de obra de contenção de margens dos Córregos Gregório e 
Monjolinho com execução de canais em concreto no Município de São 
Carlos. Homologo o julgamento da Comissão Permanente de Licitações e 
adjudico o objeto dos Lotes 01, 03, 04 e 05 do presente certame à empresa 
ENGENHARIA E COMÉRCIO BANDEIRANTES LTDA, devidamente inscrita no 
CNPJ sob o nº. 59.598.029/0001-60 e aquele do Lote 02 à empresa M. TA-
BET ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., devidamente inscrita no CNPJ 
sob o nº 04.182.854/0001-97. São Carlos, 12 de março de 2012. Oswaldo B. 
Duarte Filho - Prefeito Municipal.

TOMADA DE PREÇOS N.°  010/2012 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N.º 34748/2011 - HOMOLOGAÇÃO - Objeto: contratação de empresa 
de engenharia para execução de obra de pavimentação da estrada mu-
nicipal Antonio Sorrigotti, no trecho em que é paralela com a Rua Miguel 
Petrucelli, no Jardim Ipanema, no Município de São Carlos. Homologo o 
julgamento da Comissão Permanente de Licitações e adjudico o objeto do 
presente certame à empresa Datec Pavimentação e Terraplanagem Ltda., 
devidamente inscrita no CNPJ sob o n º 50.404.987/0001-88. São Carlos, 12 
de março de 2012. Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito Municipal.

TOMADA DE PREÇOS N.°  011/2012 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 
2832/2012 - HOMOLOGAÇÃO - Objeto: contratação de empresa de en-
genharia para execução de obra de pavimentação da Estrada Pau Brasil, 
no Município de São Carlos. Homologo o julgamento da Comissão Perma-
nente de Licitações e adjudico o objeto do presente certame à empresa 
Datec Pavimentação e Terraplanagem Ltda., devidamente inscrita no CNPJ 
sob o n º 50.404.987/0001-88. São Carlos, 12 de março de 2012. Oswaldo B. 
Duarte Filho - Prefeito Municipal.

TOMADA DE PREÇOS N.°  012/2012 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 
34749/2011 - HOMOLOGAÇÃO - Objeto: contratação de empresa de en-
genharia para execução de obra de pavimentação da Rua Victório Bonuc-
ci, no Município de São Carlos. Homologo o julgamento da Comissão Per-
manente de Licitações e adjudico o objeto do presente certame à empresa 
Datec Pavimentação e Terraplanagem Ltda., devidamente inscrita no CNPJ 
sob o n º 50.404.987/0001-88. São Carlos, 12 de março de 2012. Oswaldo B. 
Duarte Filho Prefeito Municipal.

RESUMO DA ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITA-
ÇÕES TOMADA DE PREÇOS N.° 007/2012 PROCESSO ADMINISTRATI-
VO N.º 349/2012 Aos 09/03/2012, às 17h15min, reuniu-se na Sala de Li-
citações a Comissão Permanente de Licitações para proceder à análise da 
documentação apresentada nas propostas de preços das empresas parti-
cipantes do certame em epígrafe, cujo envelope foi aberto em sessão pú-
blica realizada em 06/03/2012. A Comissão, valendo-se do parecer emitido 
pela unidade interessada, e CONSIDERANDO o critério de julgamento de 
menor preço global, JULGA A EMPRESA CLASSIFICADA na ordem a seguir:

eMpReSA vAlOR (R$)

1º S A M de Matia Serviço de Construção EPP 629.526,80

João Carlos Pedrazzani Presidente

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 018/2011 - PROCESSO N.º  35034/2010 
- HOMOLOGAÇÃO - Objeto: alienação, por doação com encargos, de 
lotes de terras remanescentes do Centro Empresarial de Alta Tecnologia 
(CEAT) “Dr. Emílio Fehr”. Homologo o julgamento da Comissão Perma-
nente de Licitações e adjudico o objeto do presente certame referente ao 
lote n° 61 à INTI Equipamentos Termoelétricos Ltda., devidamente inscri-
ta no CNPJ sob o n º 05.212.575/0001-91; referente ao lote n° 157 à NSF 
Indústria e Comércio de Equipamentos para Instalações Comerciais Ltda., 
devidamente inscrita no CNPJ sob o n º 00.490.414/0001-46; referente ao 
lote n° 158 à Aramix Engenharia e Concreto Ltda., devidamente inscrita 
no CNPJ sob o n º 03.476.269/2001-37; referente ao lote n° 159 à Fortelab 
Industria de Fornos Elétricos Ltda., devidamente inscrita no CNPJ sob o n º 
07.784.338/0001-20; referente ao lote n°160 à Prodal Esquadrias de Alumí-
nio Ltda., devidamente inscrita no CNPJ sob o n º 71.610.000/0001-51; re-
ferente ao lote n° 161 à Hidrauserv Comércio de Equipamentos Industriais 
Ltda., devidamente inscrita no CNPJ sob o n º 06.113.383/0001-90; e refe-
rente ao lote n° 162 à Comercial e Construtora Bianco Ltda., devidamente 
inscrita no CNPJ sob o n º 51.793.289/0001-84. São Carlos, 12 de março de 
2012. Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito Municipal.

TOMADA DE PREÇOS N.°  007/2012 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N.º 349/2012 - HOMOLOGAÇÃO - Objeto: contratação de empresa de 
engenharia para a execução da obra de construção da Unidade de Saúde 
da Família no Conjunto Habitacional “Waldomiro Lobbe Sobrinho”, na Vila 
Isabel, no Município de São Carlos. Homologo o julgamento da Comissão 
Permanente de Licitações e adjudico o objeto do presente certame à em-
presa S A M DE MATIA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO - EPP, devidamente ins-
crita no CNPJ sob o n º09.566.629/001-78. São Carlos, 12 de março de 2012. 
Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito Municipal.

eXTRATOS

eXTRATO dO COnTRATO nº 12/12
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Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Logos do Brasil Ltda - EPP
Objeto: execução de serviços de locação, montagem e desmontagem de 
arquibancadas metálicas desmontáveis, com fornecimento de material e 
mão de obra, no Estádio Municipal de Futebol “Prof. Luiz Augusto de Oli-
veira”
Valor: R$ 78.900,00
Data da assinatura: 03/02/12
Vigência: 30 dias
Modalidade: Convite de Preços nº 2/12
Processo nº 260/12

eXTRATO dO COnTRATO nº 38/12
Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Lurba Comércio e Construção Civil Ltda. - EPP
Objeto: execução de obra de reforma e ampliação do Centro Comunitário 
Astolfo Luiz do Prado
Valor: R$ 222.514,67
Data da assinatura: 27/02/12
Vigência: 4 meses
Modalidade: Tomada de Preços nº 1/12
Processo nº 15.994/08

eXTRATO dO COnVÊnIO nº 26/12
Convenente: Prefeitura Municipal de São Carlos
Conveniada: Sociedade de Amigos do Parque Ecológico de São Carlos - 
SAPESC
Objeto: repasse financeiro, objetivando contribuir para o fomento das ati-
vidades do projeto “Zoo Especial”, direcionadas aos indivíduos portadores 
de deficiência.
Valor: R$ 24.000,00
Data da assinatura: 01/03/12
Vigência: 31/12/12
Fundamento: Lei Municipal nº 15.940/11
Processo nº 20.614/11

eXTRATO dO COnVÊnIO nº 28/12
Convenente: Prefeitura Municipal de São Carlos
Conveniada: Lar Rosa de Sarom
Objeto: repasse financeiro, objetivando contribuir para o fomento das 
atividades direcionadas às crianças e adolescentes em situação de vulne-
rabilidade social
Valor: R$ 6.000,00
Data da assinatura: 06/03/12
Vigência: 31/12/12
Fundamento: Lei Municipal nº 15.953/11
Processo nº 35.682/11

eXTRATO dO TeRmO nº 2/12
Partes: Prefeitura Municipal de São Carlos e Parintins Empreendimentos 
Imobiliários Ltda.
Objeto: termo de compromisso de outorga onerosa do direito de construir
Valor: R$ 34.265,33
Fundamento legal: Leis Municipais nºs 13.691/05 e 14.343/07
Data da assinatura: 05/01/12
Processo nº 20.423/11

eXTRATO dO TeRmO nº 10/12
Partes: Prefeitura Municipal de São Carlos e Parintins Empreendimentos 
Imobiliários Ltda.
Objeto: termo de compromisso de outorga onerosa do direito de construir
Valor: R$ 28.161,75
Fundamento legal: Leis Municipais nºs 13.691/05 e 14.343/07
Data da assinatura: 10/02/12
Processo nº 12.042/11

eXTRATO dO TeRmO nº 16/12
Partes: Prefeitura Municipal de São Carlos e Tonin Agropecuária Participa-
ções S/A.
Objeto: termo de compromisso e de alteração do uso do solo rural para 
urbano
Matrícula: 127.008
Valor do imóvel: R$ 6.744.743,99
Valor a ser pago ao Município: R$ 337.237,20
Data da assinatura: 12/03/12
Fundamento: Lei Municipal nº 13.691/05 e 14.059/07
Processo nº 5.271/11

eXTRATO dO TeRmO nº 43/11
Partes: Prefeitura Municipal de São Carlos e Parintins Empreendimentos 
Imobiliários Ltda.
Objeto: termo de compromisso de outorga onerosa do direito de construir
Valor: R$ 16.115,85
Fundamento legal: Leis Municipais nºs 13.691/05 e 14.343/07
Data da assinatura: 16/11/11
Processo nº 35.133/10

FUndO mUnICIPAL de SAÚde
eXTRATO dO COnTRATO FmS nº 005/2012

Contratante - Fundo Municipal de Saúde
Contratada – Maricondi, Santini e Brandão S/C Ltda
Objeto: Realização de exames de medicina nuclear – exames de cintilo-
grafia
Valor: O valor do presente importa em R$470.265,72
Vigência: 12 meses
Data da Assinatura: 06/02/2012
Modalidade – Pregão Eletrônico n° 100/2011 - Processo nº 1945/2011.
Responsável Contratante – Marcus Vinicius Franzin Bizzarro
Responsável Contratada – Wagner Maricondi e Romeu José Santini

FUndO mUnICIPAL de SAÚde
eXTRATO dO COnTRATO FmS nº 010/2012

Contratante - Fundo Municipal de Saúde
Contratada – Matheus Fontana São Carlos EPP
Objeto: Execução de serviços técnicos especializados em manutenção me-
cânica preventiva e corretiva, de forma contínua, para os veículos da frota 
do contratante, incluindo ainda o fornecimento de peças e acessórios para 
reposição.
Valor: O valor máximo para a contratação será de R$515.000,00, o qual será 
fixo e reajustável.
Vigência: 360 dias 
Data da Assinatura: 08/02/2012
Modalidade – Inexigibilidade de licitação - Processo nº 2901/2011.
Responsável Contratante – Marcus Vinicius Franzin Bizzarro
Responsável Contratada – Carmem Terezinha Saad Teixeira

FUndO mUnICIPAL de SAÚde
eXTRATO dO COnTRATO FmS nº 012/2012

Contratante - Fundo Municipal de Saúde
Contratada – HP Construtora Ltda - ME
Objeto: Conclusão da obra de construção da Unidade de Saúde da Família 
no loteamento Santa Angelina.
Valor: O valor do presente importa em R$522.229,93
Vigência: 150 dias
Data da Assinatura: 05/03/2012
Modalidade – Tomada de Preços n° 004/2012 - Processo nº 32364/2011.
Responsável Contratante – Marcus Vinicius Franzin Bizzarro
Responsável Contratada – José Cláudio Lemos de Camargo

FUndO mUnICIPAL de SAÚde
eXTRATO dO COnTRATO FmS nº 013/2012

Contratante - Fundo Municipal de Saúde
Contratada – HP Construtora Ltda - ME
Objeto: Execução da obra de construção da Unidade de Saúde da Família 
no Jardim Zavaglia, no município de São Carlos.
Valor: O valor do presente importa em R$639.212,00
Vigência: 180 dias
Data da Assinatura: 05/03/2012
Modalidade – Tomada de Preços n° 005/2012 - Processo nº 35461/2011.
Responsável Contratante – Marcus Vinicius Franzin Bizzarro
Responsável Contratada – José Cláudio Lemos de Camargo

PORTARIAS

PORTARIA nº. 11/2012
de 09 de mARçO de 2012

ELISETE SILVA PEDRAZZANI, Diretora-Presidente da Fundação Educacio-
nal São Carlos, no uso de suas atribuições legais CONFERIDAS PELA Lei 
nº. 14.841, de 18 de dezembro de 2008, alterada pelo Artigo 2º, I da Lei 
Municipal nº. 15.158 de 23 de dezembro de 2009, resolve:
Autorizar a ampliação da jornada de trabalho do servidor IZAIAS GOMES 
PAES ocupante do emprego público de Educador de Informática, de 20 
(vinte) horas semanais para 40 (quarenta) horas semanais, no período de 
12 de março a 30 de novembro de 2012, com proporcional adequação de 
seus vencimentos.
São Carlos, 09 de março de 2012.
ELISETE SILVA PEDRAZZANI
Diretora Presidente da FESC

PORTARIA nº. 12/2012
de 09 de mARçO de 2012

ELISETE SILVA PEDRAZZANI, Diretora-Presidente da Fundação Educacio-
nal São Carlos, no uso de suas atribuições legais CONFERIDAS PELA Lei 
nº. 14.841, de 18 de dezembro de 2008, alterada pelo Artigo 2º, I da Lei 
Municipal nº. 15.158 de 23 de dezembro de 2009, resolve:
Autorizar a ampliação da jornada de trabalho do servidor BRENO MICHE-
LONI ocupante do emprego público de Educador de Informática, de 20 
(vinte) horas semanais para 40 (quarenta) horas semanais, no período de 
12 de março a 30 de novembro de 2012, com proporcional adequação de 
seus vencimentos.

São Carlos, 09 de março de 2012.
ELISETE SILVA PEDRAZZANI
Diretora Presidente da FESC

COnCURSO PÚBLICO e PROCeSSO SeLeTIVO

edITAL de COnVOCAçÃO PARA AS 
PROVAS PRÁTICA e de TÍTULOS

COnCURSO PÚBLICO nº 27
 (Educador - Costura Industrial, Costura Básica e Técnicas Artesanais)
A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS - FESC, entidade de direito 
público interno CONVOCA os candidatos inscritos para o emprego de 
Educador - Costura Industrial, Costura Básica e Técnicas Artesanais, para 
a realização das provas prática e de títulos a serem realizadas em 01 de 
abril de 2012, na conformidade descrita na lauda de convocação adiante.
Para a realização dessas provas, o candidato deverá observar, total e aten-
tamente, os dispositivos constantes do Edital de Abertura de Inscrições e 
Instruções Especiais.
O candidato que possuir títulos deverá entregá-los, no período da tarde, 
após a realização da prova prática, não podendo retirar-se do prédio para 
posterior retorno.
O candidato deverá, ainda, observar o item 3. DA PROVA DE TÍTULOS do 
Capítulo V - DO JULGAMENTO DAS PROVAS E HABILITAÇÃO do Edital de 
Abertura de Inscrições e Instruções Especiais.
Local: FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
RUA SAO SEBASTIAO, 2.828
VILA NERY - SAO CARLOS SP
Data:01/04/2012

NOMe dOCuMeNtO INSCRIÇÃO hORáRIOS

ANA CAROLINA PEREIRA 296943629-SP 03000117
08h/ 
14h

ANA KEILA DOS REIS 466850591-SP 03000052
08h / 
14h

ANA PAULA DE ALMEIDA 351375119-SP 03000044
08h / 
14h

FRANCISLETH PEREIRA BATTISTI 345977099-SP 03000087
08h / 
14h

MARIA ROSANGELA DONIZETE NOGUEIRA 17885685-SP 03000079
08h / 
14h

MARISTELA CARECHO LEMOS 20238710-SP 03000176
08h / 
14h

MARLENE MILITAO DA SILVA BERBERT 102065585-SP 03000109
08h / 
14h

PATRICIA SCARABEL 236102151-SP 03000060
08h / 
14h

VALERIA APARECIDA ANDRADE PEDROSO DA SILVA 104857353-SP 03000168
08h / 
14h

São Carlos, 12 de março de 2012.
Profª Drª Elisete Silva Pedrazzani
Diretora-Presidente
FESC

PORTARIAS

PORTARIA nº 007/2012
de 12 de mARçO de 2012.

MARCOS ALBERTO MARTINELLI, Diretor Presidente da  Progresso e Habi-
tação de São Carlos S/A – Prohab São Carlos, no uso de suas atribuições 
legais e estatutária, resolve:
E X O N E R A R
O Sr. Jorge Alberto da Cunha, R.G. nº 27.196.573-3 SSP/SP, CPF 271.454.778-
82, do cargo de Chefe de Divisão de Tesouraria da Prohab São Carlos, a 
partir de 12 de janeiro do corrente ano, tornando sem efeito a portaria nº 
012/2009 de 21 de janeiro de 2009.
São Carlos, 12 de março de 2012.
MARCOS ALBERTO MARTINELLI 
Diretor Presidente
Publique-se.

PORTARIA nº 008/2012
de 12 de mARçO de 2012.

MARCOS ALBERTO MARTINELLI, Diretor Presidente da Progresso e Habi-
tação de São Carlos S/A – Prohab São Carlos, no uso de suas atribuições 
legais e estatutária, e tendo em vista as necessidades de funcionamento 
da empresa, resolve:
N O M E A R 
A Sra. RENATA CRISTINA IGNÁCIO, portadora da cédula de identidade R.G. 
nº 17.037.665-2 SSP/SP, CPF 144.473.688-46, para o cargo de Chefe de 
Divisão de Tesouraria da Prohab São Carlos, a partir de 12 de março do 
corrente ano, com base na Lei Municipal nº 14.843, de 18/12/2008 e com 
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os vencimentos nela estabelecidos.
São Carlos, 12 de março de 2012.
MARCOS ALBERTO MARTINELLI
Diretor Presidente
Prohab São Carlos
Publique-se.

PORTARIAS

PORTARIA nº. 044/2012
dISPÕe SOBRe deSIGnAçÃO de SeRVIdOR SUBSTITUTO.

EDUARDO ANTONIO TEIXEIRA COTRIM, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔ-
NOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Resolve:
DESIGNAR o servidor Dario Tozzi, Eletricista de Manutenção, lotado na 
GMO – SME, para substituir, em regime de tempo integral, com os ven-
cimentos que lhe competirem por Lei, o servidor André Luiz Iroldi Ma-
ria, Chefe do Setor de Manutenção Elétrica, no período de 27/02/2012 a 
17/03/2012, em virtude de férias regulamentares do titular.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição.
São Carlos, 27 de Fevereiro de 2012.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE

PORTARIA nº 045/2012
Dispõe sobre designação de servidor substituto.
EDUARDO ANTONIO TEIXEIRA COTRIM, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔ-
NOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Resolve:
DESIGNAR o servidor Doniseti Aparecido da Silva, Operador de Automa-
ção, lotado na GMO – SCA, para substituir, em regime de tempo integral, 
com os vencimentos que lhe competirem por Lei, o servidor Maurício 
Hermann dos Santos, Chefe do Setor de Controle de Abastecimento, que 
estará em gozo de férias no período de 12/03/2012 a 31/03/2012.
A presente Portaria entra em vigor na data de 12/03/2012.
São Carlos, 09 de Março de 2012.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE

PORTARIA nº 046/2012
dISPÕe SOBRe deSIGnAçÃO de SeRVIdOR SUBSTITUTO.

EDUARDO ANTONIO TEIXEIRA COTRIM, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔ-
NOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Resolve:
DESIGNAR o servidor Paulo da Cruz R. das Neves, Operador de Hidráulico, 
para substituir, em regime de tempo integral, com os vencimentos que lhe 
competirem por Lei, o servidor Mauri Vieira, Supervisor de Serviços, que 
estará em gozo de férias no período de 05/03/2012 a 24/03/2012.

A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição, retroagindo 
seus efeitos a partir de 05/03/2012.
São Carlos, 09 de Março de 2012.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE

PORTARIA nº 047/2012
dISPÕe SOBRe deSIGnAçÃO de SeRVIdOR SUBSTITUTO.

EDUARDO ANTONIO TEIXEIRA COTRIM, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔ-
NOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Resolve:
DESIGNAR a servidora Aline Aparecida dos Santos, Assessor de Gabinete II, 
para substituir, em regime de tempo integral, com os vencimentos que lhe 
competirem por Lei a senhora Neura Lara, Chefe do Setor de Atendimen-
to ao Usuário Cidade Aracy, no período de 27/02/2012 a 17/03/2012, por 
motivo de férias regulamentares do titular, e que continuará responden-
do, também, pela Assessoria de Gabinete II, no mesmo período, vedada a 
acumulação de remuneração de cargos públicos a que se refere o inciso 
XVI, do artigo 37 da Constituição Federal.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição, retroagindo 
seus efeitos a partir de 27/02/2012.
São Carlos, 09 de Março de 2012.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE

PORTARIA nº 048/2012
dISPÕe SOBRe ReVOGAçÃO de PORTARIA.

EDUARDO ANTONIO TEIXEIRA COTRIM, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔ-
NOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Resolve:
REVOGAR, a pedido, a Portaria nº 116 de 15 de Janeiro de 20008 que desig-
nou o servidor Alexandre Troya Marques, Almoxarife, para exercer o Cargo 
em Comissão de Chefe do Setor de Almoxarifado, com a jornada mínima 
de 08 (oito) horas diárias de efetivo exercício, com vencimentos que lhe 
competirem por lei.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição.
São Carlos, 09 de Março de 2012.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE

PORTARIA nº 049/2012
dISPÕe SOBRe AFASTAmenTO de SeRVIdOR.

EDUARDO ANTONIO TEIXEIRA COTRIM, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔ-
NOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E CON-
SIDERANDO O DISPOSTO NO PROCESSO Nº 1229/2012,
Resolve:
AUTORIZAR o afastamento do servidor Alexandre Troya Marques, Almo-
xarife, lotado na GMP. – Setor de Almoxarifado, pelo período de 02 (dois) 
anos a partir de 12/03/2012, para tratamento de assuntos de interesses de 
natureza particular, conforme Decreto n.º 037 de 07 de abril de 2003, ca-
pítulo I, art.º 1 e Decreto n.º 055 de 17 de fevereiro de 2012, art. 11-A, com 
prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens de sua função.
A presente Portaria entra em vigor a partir de 12/03/2012.
São Carlos, 09 de Março de 2012.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE

PORTARIA nº. 050/2012
Dispõe sobre autorização para contratação de servidor.
EDUARDO ANTONIO TEIXEIRA COTRIM, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔ-
NOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E TEN-
DO EM VISTA O DISPOSTO E JUSTIFICATIVAS CONTIDAS NO PROCESSO Nº. 
2700/09,
Resolve:
AUTORIZAR a contratação de Paulo Sergio dos Santos, para o emprego 
de Fiscal Leiturista, Classificado em 18º lugar no Processo Seletivo nº. 
01/2008, a partir de 05 de março de 2012, com os vencimentos que lhe 
competirem por lei
A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição, retroagindo 
seus efeitos à 05 de março de 2012..
São Carlos, 12 de março de 2012.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE

LICITAçÃO

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS - EDITAL N° 
2.01.2012 – PROCESSO N° 8560/11 - OBJETO: Contratação de empresa 
especializada para fornecimento e instalação de sistema de tratamento de 
lodo por tecnologia de geotecido para desidratação do lodo proveniente 
dos UASBs e Flotadores da ETE/Monjolinho, na cidade de São Carlos - SP, 
conforme edital. MODALIDADE: Tomada de Preços do Tipo Menor Preço 
Global, sob o Regime de Execução de Empreitada por Preços Unitários. EN-
CERRAMENTO: 03/04/2012 às 14:00 horas. O Edital poderá ser examinado 
através do site www.saaesaocarlos.com.br - opção licitações, ou adquiri-
do junto à G.M.P., Avenida Getúlio Vargas, 1.500 - Bairro Jardim São Pau-
lo - São Carlos-SP, mediante o recolhimento de emolumentos no valor de 
R$50,00, no Banco ITAÚ – Agencia instalada na sede da licitante no horário 
das 11:00 às 16:00 horas, cuja guia deverá ser retirada antecipadamente 
no Setor de Tesouraria do S.A.A.E. Informações pelos telefones: (16) 3373-
6448 ou 3373-6412.
São Carlos, 09 de março de 2012
 Gerência de Material e Patrimônio

eXTRATO

eXTRATO dO SeXTO TeRmO de AdITAmenTO de COnTRATO
PROC. nº 0207/2010.

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE.
CONTRATADA: ARACONS CONSTRUTORA LTDA
OBJETO: Fica aditado ao Contrato em epígrafe a prorrogação do prazo de 
execução, pacto da Cláusula 4ª, em mais 20 (vinte) dias, ou seja, de 26 de 
fevereiro de 2012 até 16 de março de 2012.
São Carlos, 12 de março de 2012.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE 
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Mês da Mulher tem o projeto Feminino Expandido

Com o objetivo de discutir a produção artística 
da mulher, com destaque para a mulher 
afrodescendente na sociedade brasileira, a 
Prefeitura de São Carlos realiza, dentro das 
comemorações do Mês da Mulher, o projeto 
Feminino Expandido.
Organizando pela Coordenadoria de Artes 
e Cultura, em parceria com a Secretaria de 
Cidadania e Assistência Social, o projeto será 
realizado durante todo o mês de março com 
oficinas, exposições e mesas redondas, aberto 
para o público em geral, com destaque para o 
público feminino.
O projeto é um desdobramento do que foi 
apresentado e executado em março de 2007 em 
São Carlos, no Centro de Cultura Afro-Brasileira 
Odette dos Santos, e em março de 2010 no 
Museu Afro Brasil, em São Paulo.
O Feminino Expandido pretende ampliar e 
dinamizar a circulação de visitantes pelo Centro 
de Cultura Afro-Brasileira a partir da proposição 
de um olhar mais focado nas questões que 
envolvem a condição feminina, especialmente, a 
mulher afrodescendente.
O Projeto teve início com uma mesa redonda 
com o tema “O feminino na Arte e na minha Arte”, 
mediado por Alexandre Araújo Bispo. O curador, 
pesquisador e cientista social, mestrando em 

Antropologia Social pela USP, Alexandre Araújo 
Bispo, fez a mediação desta mesa redonda que 
contou com a presença das três artistas que 
participam da exposição “Expandindo Olhares”, 
que tem como objetivo situar os participantes 
acerca da produção de Artes Visuais feita no Brasil 
por mulheres e, especialmente, por mulheres 
mestiças e negras ou que possuem trabalhos de 
arte que dialogam com a matriz africana.
Já a primeira oficina foi realizada no último 
sábado (10), também no Centro de Cultura Afro-
Brasileira, com a artista plástica Renata Felinto.
O objetivo da oficina foi apresentar aos 
participantes uma breve coletânea de imagens 
de obras de artistas mulheres que tentaram 
realizar o diálogo entre o ser feminino, a arte e 
a sociedade, tendo como fios condutores desta 
apresentação a produção de arte compreendida 
como um instrumento de compreensão de 
identidades e lugares sociais que extrapolam 
a visualidade. Para isso, foram utilizadas na 
metodologia pinturas, desenhos e colagens. 
Além da oficina e da mesa redonda também 
está acontecendo a exposição “Expandindo 
Olhares” elaborada pela artista Renata Felinto e 
pelas artistas convidadas Ariane Neves e Juliana 
Brecht. A exposição ficará até o próximo dia 28 
de abril no Centro de Cultura Afro-Brasileira.

Divulgação
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Agentes e Fiscais de trânsito recebem capacitação
Com duração de 2 meses, aulas quinzenais nos 
meses de março e abril e carga horária de 20 
horas, a Secretaria de Transportes e Trânsito 
da Prefeitura de São Carlos, via Divisão de 
Educação para o Trânsito, está realizando curso 
de capacitação para cerca de 30 agentes e 
fiscais de trânsito. 
Entre os temas abordados estão as relações 
humanas no trabalho, maneiras corretas 
de abordagens junto aos munícipes, 
desenvolvimento de ações preventivas e não 
apenas punitivas, comunicação interpessoal e 
conflitos na fiscalização do trânsito.
Os 30 servidores trabalham em revezamento de 
3 turnos, manhã, tarde e noite com 10 servidores 
atuando em cada período de trabalho. Entre 
as principais atividades estão a orientação e 
fiscalização do trânsito, ronda escolar, apoio 
logístico em eventos esportivos, religiosos, 
orientação nas interdições, operações de tapa-
buraco e recape , obras do SAAE, controle de 
trânsito quando há pane semafórica, aumento 
do tráfego, entre outras demandas.
O objetivo do curso, segundo a Secretaria, 
é oferecer aos servidores melhor preparo 
pessoal e profissional. A capacitação visa 
também garantir que os agentes possam 
oferecer um atendimento cada vez melhor e 
cordial aos munícipes, contribuindo para a 
humanização do trânsito.

270 alunos iniciam aulas na Universidade da 3ª idade
A Fundação Educacional São Carlos (FESC) 
recebeu 270 novos alunos da Universidade 
Aberta da Terceira Idade (UATI) que participarão 
das atividades da FESC campus 1 (Vila Nery) e 
campus 2 (Vila Prado).
A recepção dos alunos do campus 1 aconteceu na 
segunda-feira (5), no período da tarde e da manhã. 
Já a recepção no campus 2 aconteceu de manhã e 
de tarde na terça-feira, (6). Durante a recepção dos 
alunos, os professores se apresentaram e falaram 
sobre o conteúdo dos seus cursos e oficinas.
Para este semestre as disciplinas obrigatórias 
serão Artes Cênica, Expressão Corporal, Tai Chi 
Chikung I, Cidadania e Terceira Idade, Fisioterapia 
e Promoção da Saúde e Educação Musical. Já 

as disciplinas optativas são O Poder da Mente, 
Apreciação Musical, Construção de Figurinos, 
Meditação e Relaxamento, Promoção da 
Flexibilidade, entre outras.
Além das disciplinas obrigatórias e optativas, 
a UATI também oferece aos alunos atividades 
complementares e oficinas, como grupos 
de teatro, aulas de educação física, grupos 
de música, oficinas de artesanato, espanhol, 
informática, entre outras.
Após as apresentações, os alunos receberam 
um kit composto por um caderno, uma 
camiseta, caneta da FESC, crachá, um 
calendário com as aulas e todo o conteúdo e 
horários de todas as atividades.

Arquivo/PMSC

Nathália Nicola/PMSC
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Rotatória do Botafogo segue em obras aceleradas

Na terça-feira (6), a Prefeitura de São Carlos 
iniciou as obras de implantação de semáforos 
na rotatória da avenida José Pereira Lopes 
entre as avenidas Tancredo Neves e Henrique 
Gregori. A previsão é concluir as obras em 
aproximadamente 20 dias. 
O local ganhará semáforos e um novo desenho 
nas vias de rolamento, inclusive com a retirada 
da rotatória. No entanto, a principal alteração 
é a implantação de semáforos e faixas para 
pedestres. Com as obras, há interdição parcial no 
local. Os motoristas devem ficar atentos com a 
nova sinalização implantada.
A Secretaria de Transporte e Trânsito antecipa 
que nos quatro estágios semafóricos que serão 
implantados no local um será para controlar o 
trânsito na avenida José Pereira Lopes, que não 
permitirá conversão à esquerda, nas avenidas e 
Henrique Gregori haverá todos os movimentos 
e a implantação de semáforos com controle de 
botoeira para atender o pedestre. 
Para a realização da obra foi necessário fazer 
uma série de alterações no trânsito da região, 
além de mudança no itinerário do transporte 
coletivo e proibição do estacionamento em ruas 
da região. Há uma semana a Prefeitura iniciou 
o trabalho de comunicação dos moradores e 

comerciantes da região, distribuindo folhetos.

Alternativas de desvios - Temporariamente 
será alterado o sentido da mão de direção 
de alguns trechos, assim como proibição de 
estacionamento.
A rua Santa Tereza (trecho entre a rua vereador 
Delmas T. Machado e avenida Tancredo Neves) 
terá mudança na mão de direção, com mão única 
sentido Botafogo e proibição de estacionamento 
em um dos lados da via.
A rua Delmas T. Machado (trecho entre as ruas 
Santa Tereza e avenida José Pereira Lopes) terá 
alteração na mão de direção com mão única sentido 
avenida José Pereira Lopes e também proibição de 
estacionamento em um dos lados da via. 
Na sequência a rua Bispo Cesar Dacorso Filho 
(trecho entre avenida José Pereira Lopes e rua Dr. 
Rafael de Abreu Sampaio) terá mudança na mão 
de direção e mão única no sentido Vila Prado, 
além da proibição de estacionamento em um 
dos lados da via.
Na rua Dr. Rafael de Abreu Sampaio (trecho entre 
as ruas Bispo César Dacorso Filho e avenida 
Henrique Gregori) ocorrerá mudança na mão de 
direção, mão única sentido Vila Prado e proibição 
de estacionamento em um dos lados da via. Na 

rua Dr. Duarte Nunes (trecho entre a avenida 
Henrique Gregori e rua Luiz Carlos de Arruda 
Mendes) ocorre  a mudança na mão de direção 
com mão única no sentido Vila Prado e proibição 
de estacionamento em um dos lados da via.
Já na rua Luiz Carlos de Arruda Mendes no 
trecho entre as ruas Dr. Duarte Nunes e avenida 
José Pereira Lopes será implantada a proibição 
de estacionamento em um dos lados da via, no 
trecho entre a rua Dr. Duarte Nunes até avenida 
José Pereira Lopes.
As alterações seguem na rua São Gabriel no 
trecho entre a avenida José Pereira Lopes e 
rua Santa Tereza com mudança da mão de 
direção e implantação de mão única no sentido 
Shopping e proibição de estacionamento em 
um dos lados da via.
Por fim, a rua Santa Tereza (trecho entre as ruas 
São Gabriel e avenida Tancredo Neves) sofre 
mudança na mão de direção e recebe mão única 
no sentido ao bairro Botafogo e proibição de 
estacionamento em um dos lados da via.
A avenida Henrique Gregori entre as ruas Santa 
Tereza e Dr. Rafael de Abreu Sampaio Vidal  e a 
avenida José Pereira Lopes entre as ruas Bispo 
César Darcoso Filho e Luis Carlos de Arruda 
Mendes operam apenas fluxo local.
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Milhares de pessoas prestigiaram o Circo na Praça
Com o objetivo de levar alegria e mudar a rotina 
dos são-carlenses, a Prefeitura de São Carlos, via 
Coordenadoria de Artes e Cultura, e o grupo Estação 
do Circo, realizaram de 5 de fevereiro a 4 de março o 
projeto Circo na Praça, na Praça da XV.
Com apresentações gratuitas de teatro, o projeto 
aconteceu aos domingos, sempre às 17h30, 
e encantou o público mesclando números de 
circo, palhaços, linguagem de bonecos, teatro de 
rua, peças clássicas com leituras diferentes para 
diversas idades, onde reuniu centenas de pessoas 
em todas as apresentações.
Foram apresentados os espetáculos “Pocket 
Show”, “Cadê todo mundo?”, “Pinóquio” e 
“Saltimembe Mamembancos”.
Para a Prefeitura, é muito importante levar cultura 
gratuita à população. São Carlos investe 3% 
do orçamento em cultura, um número muito 
significativo perto de outras cidades do mesmo 
porte. Com isso leva espetáculos gratuitos aos quatro 
cantos da cidade, como esse projeto, como a Tenda 
Móvel e outros programas que são desenvolvidos 
pela Coordenadoria de Artes e Cultura.
Desde 2007 São Carlos possui o Fundo Municipal 
de Cultura, responsável pelos investimentos em 
projetos culturais, como o projeto Percursos, Cinema 
para Todos, Barganha Book, entre outros.
Para acontecer, o Circo na Praça teve a participação do 
grupo Estação do Circo, dirigido e coordenado pelo 
ator e artista circense pela Escola Nacional de Circo 
(RJ), Ricardo Fruque. Segundo ele, as apresentações 
foram fantásticas. “Este ano, tivemos mais público do 
que no ano passado e em cada apresentação mais 
pessoas, isso mostra o interesse da comunidade pelo 
circo e pelo teatro, principalmente quando o acesso 
a esse tipo de cultura é gratuito”, declara Fruque.
O grupo Estação do Circo foi contemplado em 
2009 pela Funarte com o prêmio “Carequinha de 
Estímulos ao Circo” e em 2011 com o Proac 10 – 
Montagem de Números.
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