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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: ALFA CLEAN BARBOSA EIRELI ME
Contrato PRE/0330/19
Considerando os fatos narrados no procedimento Administrativo, 
dando conta do descumprimento contratual, por parte da contrata-
da. Considerando as diversas oportunidades dadas para a empre-
sa para regularização das obrigações contratuais inclusive com 
a devida observância da ampla defesa e contraditório.  DECIDO: 
Com fundamento no art.87,  III, da Lei nº 8.666/93, cc. com Art. 7º 
da Lei º 10520/02 aplicar pena de SUSPENSÃO do direito de licitar 
e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 
02 anos; Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. com 
a cláus. 6ª, item 6.2, inciso IV do contrato, aplicar MULTA referente 
à Inexecução do contrato em epígrafe. Fica concedido o prazo de 
05 dias úteis para a empresa querendo apresentar o contraditório 
em atendimento aos ditames constitucionais. O INTEIRO TEOR 
DESTA DECISÃO ENCONTRA-SE ENCARTADO NOS AUTOS 
DO PROCESSO À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS, JUNTO 
À DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS. SMAA – A. Pedro 
Pezzuto Júnior
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
RESCISÃO CONTRATUAL
CONTRATADA: WELLINGTON MIGLIARI BARBOZA-ME
CONTRATO PRE/0302/19
Considerando os fatos narrados no procedimento Administrativo, 
dando conta do descumprimento contratual, por parte da contrata-
da. Considerando as diversas oportunidades dadas para a empre-
sa para regularização das obrigações contratuais inclusive com 
a devida observância da ampla defesa e contraditório.  DECIDO: 
Com fundamento o art. 78, II, cc. com o art. 79, I, ambos da Lei nº 
8.666/93, cc. com Cláus. 5ª, item 5.1 do instrumento contratual, 
RESCINDIR O CONTRATO de forma unilateral; Com fundamento 
no art.87,  III, da Lei nº 8.666/93, cc. com Art. 7º da Lei º 10520/02 
aplicar pena de SUSPENSÃO do direito de licitar e o impedimento 
de contratar com a Administração pelo prazo de 05 anos; Com fun-
damento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. com a cláus. 6ª, item 
6.2, inciso V do contrato, aplicar MULTA referente à Inexecução do 
empenho em epígrafe. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para 
as empresas querendo apresentar o contraditório em atendimento 
aos ditames constitucionais. O INTEIRO TEOR DESTA DECISÃO 
ENCONTRA-SE ENCARTADO NOS AUTOS DO PROCESSO À 
DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS, JUNTO À DIRETORIA DE 
COMPRAS E CONTRATOS. SMAA – A. Pedro Pezzuto Júnior.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA 
LABORATORIO LTDA 
EMPENHO 20650/19
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar no prazo 
de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebimento desta, 
a totalidade do empenho em epígrafe. O não cumprimento do prazo 
estabelecido implicará na aplicação das penalidades administrati-
vas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em 
querendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO PARA ENTREGA
CONTRATADA: COMERCIAL LUCARA EIRELI ME- CNPJ 
19.169.617/0001-63
Empenho 22100/2019, Pedido 9070/2019, Processo 14066/2019, 
Pregão Eletrônico 479/2019. Fica o representante legal desta em-
presa NOTIFICADO PELA PRIMEIRA VEZ para, no prazo máximo 
de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento desta, entregar o mate-
rial pertinente: 2 unidades de TV LED 40’’, em conformidade com 
o descritivo/especifi cação dos pedidos; ou, querendo, apresentar 
defesa no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de Resci-
são  Contratual, sem prejuízo de aplicação das demais penalidades 
previstas no referido processo de compras. SEMAS.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO PARA ENTREGA
CONTRATADA: COMERCIAL LUCARA EIRELI ME- CNPJ 
19.169.617/0001-63
Empenhos 18806/2019 e 24625/2019, Pedidos 7825/2019 e 
10460/2019, Processo 11312/2019, Pregão Eletrônico 133/2019. 
Fica o representante legal desta empresa NOTIFICADO PELA 
PRIMEIRA VEZ para, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar 
do recebimento desta, entregar o material pertinente: 50 unidades 
de Suporte de CPU, 30 unidades Pen Drive 8 GB, em conformidade 
com o descritivo/especifi cação dos pedidos; ou, querendo, apre-
sentar defesa no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de 
Rescisão  Contratual, sem prejuízo de aplicação das demais penali-
dades previstas no referido processo de compras. SEMAS.
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
DESPACHO
Interessada: VEGA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP – CNPJ 
13.411.336/0001-99
Ref.: Pregão Eletrônico nº 293/2019 – Proc. 12.661/2019 - aquisi-
ção de EQUIPAMENTOS PARA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE 
DEFICIENCIA AUDITIVA – Sec. Mun. Saúde. Considerando que 
logo após a aplicação da penalidade a contratada, de forma espon-

tânea, encaminhou o contrato devidamente assinado. Considerando 
que a Secretaria Municipal da Saúde ainda necessitava do equipa-
mento os qual se destina a realização de exames otoacústicos e, a 
Nota de Empenho ainda não havia sido cancelada. Considerando 
os princípios da proporcionalidade, legalidade e da moralidade ad-
ministrativa; DECIDO, Mitigar as penas de multa e a de suspensão 
do direito de licitar e contratar com esta Administração para a de 
Advertência. Publique-se. As formalidades legais. Wanderley Ap. de 
Souza - Diretor de Compras e Contratos
EXTRATO 
3° Termo Aditivo Contratual
Dispensa de Licitação N.º 33/18; Contrato: DIL/0019/18
Contratada: Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio 
Preto - EMURB 
De acordo com a cláus. 5.2 do instrumento contratual fi ca reajusta-
do o valor atual do contrato supramencionado em aproximadamente 
2,89355%, correspondente ao IPCA-IBGE apurado no período de 
Out/18 a Set/19. SMDENT. Jorge L. Souza.
EXTRATO
3º Termo Aditivo Contratual
Dispensa de Licitação n.º 37/17 - Contrato: DIL/0029/17
Contratada: Fundação Faculdade Regional de Medicina de São 
José do Rio Preto - FUNFARME
Nos termos do art. 65 § 1º da Lei 8.666/93, fi ca acrescido em apro-
ximadamente 6,16% do valor inicial do contrato supramencionado. 
SMS. Aldenis A. Borim.
EXTRATO 
1° Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico N.º 474/18; Contrato: PRE/0225/18
Contratada: Ribeirão Preto Geradores e Manutenção LTDA - ME
Nos termos do art. 57, II da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por mais 
04 meses, o prazo de vigência do contrato supramencionado. SMS 
– Aldenis A. Borim
EXTRATO 
7° Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico N.º 335/15; Contrato: PRE/0204/15
Contratada: Alternativa Serviços e Terceirização em Geral Ltda
Nos termos do art. 57, II da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por mais 
12 meses, o prazo de vigência do contrato supramencionado. SME 
– Sueli P. A. Costa
EXTRATO DE CONTRATO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 546/2019
Objeto: Aquisição de materiais para ornamentação natalina para 
decoração de Natal 2019 - SEMDEC – Jorge Luis de Souza
Credor: AG CALDAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME– Empe-
nho nº 24997/2019 – R$132.990,50. 
EXTRATO DE CONTRATO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 546/2019
Objeto: Aquisição de materiais para ornamentação natalina para 
decoração de Natal 2019 - SEMDEC – Jorge Luis de Souza
Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS 
LTDA ME– Empenho nº 24998/2019 – R$7.907,64. 
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 445/2019
ATA Nº 0905/19
CONTRATADA: BARRA DO TURVO IND. E COM. DE ALIMENTOS 
EIRELI.
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios em atendimento as 
Unidades Escolares – Valor Unitário – Item 03 - R$3,40 - SMAA – 
Antonio Pedro Pezzuto Junior - Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 498/2019
ATA Nº 0906/19
CONTRATADA: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
OBJETO: Fornecimento de carnes para Zoológico Municipal – Va-
lores Unitários – Item 02 - R$10,75; Item 03 – R$12,50; Item 04 – 
R$5,10 - SMAA – Antonio Pedro Pezzuto Junior - Prazo de vigência: 
12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 559/2019
ATA Nº 0907/19
CONTRATADA: DOHLER S/A.
OBJETO: Fornecimento de materiais de limpeza e higiene – Valor 
Unitário – Item 70 - R$24,00 - SMAS – Patricia Lisboa R. Bernussi - 
Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 489/2019
ATA Nº 0908/19
CONTRATADA: GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares – Valores Uni-
tários – Item 16 - R$18,00; Item 17 - R$21,70; Item 18 - R$11,99 - 
SMS – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 489/2019
ATA Nº 0909/19
CONTRATADA: FERREIRA COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS 
E ORTOPÉDICOS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares – Valor Unitário – 
Item 05 - R$9,99 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 505/2019
ATA Nº 0910/19

CONTRATADA: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos da relação 
– REMUME – Valores Unitários – Item 17 - R$7,700; Item 24 - 
R$0,095 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 505/2019
ATA Nº 0911/19
CONTRATADA: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDO-
RA DE MEDICAMENTOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos da relação 
REMUME – Valor Unitário – Item 06 - R$0,288 - SMS – Prazo de 
vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 494/2019
ATA Nº 0912/19
CONTRATADA: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
OBJETO: Fornecimento de fi os de sutura – Valores Unitários – Item 
01 - R$0,92; Item 02 - R$0,92; Item 03 - R$0,92; Item 04 - R$0,92; 
Item 05 - R$0,92; Item 07 - R$3,70; Item 09 - R$2,70; Item 12 - 
R$2,80 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 521/2019
ATA Nº 0913/19
CONTRATADA: NOROMIX CONCRETO S/A
OBJETO: Fornecimento de pedra brita, areia e outros para manu-
tenção da Usina de Asfalto do Município – Valores Unitários – Item 
04 - R$34,50; Item 05 - R$34,50 - SMSG – Ulisses R. Almeida – 
Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 413/2019
CONTRATO PRE/0407/19
CONTRATADA: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA
OBJETO: Aquisição de medicamentos para atender as ações 
judiciais – Itens 27 e 35 – SMS - Prazo de vigência: 12 meses. Valor 
Total: R$2.548,080
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 413/2019
CONTRATO PRE/0408/19
CONTRATADA: KLINGER AZEVEDO OTTOBONI - ME
OBJETO: Aquisição de medicamentos para atender as ações judi-
ciais – Item 03 – SMS - Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: 
R$480,00.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 413/2019
CONTRATO PRE/0409/19
CONTRATADA: CM HOSPITALAR S.A
OBJETO: Aquisição de medicamentos para atender as ações judi-
ciais – Item 06 – SMS - Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: 
R$103.702,560.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 247/2019
CONTRATO PRE/0410/19
CONTRATADA: WELLINTON REGIS PEREIRA LIBERAL EIRELI
OBJETO: Prestação de serviços terceirizados de Auxiliar de Servi-
ços Gerais – Item 01 – SMS - Prazo de vigência: 12 meses. Valor 
Total: R$258.319,68.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 434/2019
CONTRATO PRE/0411/19
CONTRATADA: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
OBJETO: Aquisição de medicamentos – Itens 04, 36 e 37 – SMS - 
Prazo de vigência: 06 meses. Valor Total: R$13.840,200.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 434/2019
CONTRATO PRE/0412/19
CONTRATADA: PORTAL LTDA
OBJETO: Aquisição de medicamentos – Itens 41, 42, 43, 44, e 54 – 
SMS - Prazo de vigência: 06 meses. Valor Total: R$35.305,680.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 582/2019 – Processo n.º 
15.253/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de brocas odontológicas. 
Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on-line 
com início dia 29/10/2019, sendo adjudicados os seguintes itens às 
empresas declaradas vencedoras: A. M. MOLITERNO - EPP (itens 
5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23) e 
MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO 
DE PRODUTOS (itens 1, 2, 4, 6, 24). Item 03: Fracassado. Não 
houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras” – Eloisa Sestini da Cunha 
Pinheiro - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar ne-
nhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Secretário Munici-
pal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 189/2019 – Processo n.º 
11.736/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de material de curativo. 
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Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on-line 
com início dia 13/05/2019, sendo adjudicados os seguintes itens 
às empresas declaradas vencedoras: BACE COMÉRICO INTER-
NACIONAL LTDA (item 7), CIRÚRGICA UNIÃO LTDA. (itens 8 , 
20), COLOPLAST DO BRASIL LTDA (itens 5 , 9 , 13), COMERCIAL 
CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. (itens 3 , 4 , 18), GIGANTE 
PRODUTOS MÉDICOS EIRELI- EPP (item 17), HELIANTO FAR-
MACÊUTICA LTDA. EPP (itens 2 , 19), MAX MEDICAL COMÉRCIO 
DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. (item 11), 
MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA. (item 10), QUARTILE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
MÉDICOS EIRELLI EPP (itens 12 , 14), RIAADE SUPRIMENTOS 
MÉDICOS LTDA (item 15) e SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA 
(itens 1 , 6). Item 16: Fracassado. Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal 
de Compras” – Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar ne-
nhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Secretário Munici-
pal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 584/2019 – Processo n.º 
15.264/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de material de curativo. 
Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on-line 
com início dia 25/10/2019, sendo adjudicados os seguintes itens às 
empresas declaradas vencedoras: ABBOTT LABORATÓRIOS DO 
BRASIL LTDA. (item 31), CAPROMED FARMACÊUTICA LTDA EPP 
(item 19), CM HOSPITALAR S A  (itens 4, 5, 8, 9, 25, 26, 27, 28, 33, 
34, 36, 41), DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO 
E EXPORTAÇÃO LTDA (itens 12, 24, 30, 35), ELFA MEDICAMEN-
TOS LTDA (item 38), HOSP LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA. (itens 20, 21, 22), INTERLAB FARMACÊU-
TICA LTDA. (item 18), ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODU-
TOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA (itens 11, 16, 42), 
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI  
(itens 1, 2, 3, 10, 29) e PORTAL LTDA. (itens 6, 37, 39). Itens 13 
e 32: Fracassados. Itens 07, 14, 15, 17, 23 e 40: Desertos. Não 
houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras” – Eloisa Sestini da Cunha 
Pinheiro - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar ne-
nhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Secretário Munici-
pal de Saúde.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n.° 662/2019, 
processo 15.643/2019, objetivando a aquisição de mobiliário 
(cadeiras, mesas, estantes e módulos estofados componíveis) 
para a incubadora de empresas no Parque Tecnológico. Secretaria 
Municipal de Obras. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 03/12/2019, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital 
na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n.° 658/2019, 
processo 15.622/2019, objetivando o registro de preços para aqui-
sição de tubos de concretos destinados a obras de infraestrutura de 
canalizações de águas pluviais e outros serviços em diversos locais 
do município. Secretaria Municipal de Serviços Gerais. O recebi-
mento das propostas dar-se-á até o dia 04/12/2019, às 08:30h. e 
abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informa-
ções, encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n.° 661/2019, 
processo 15.639/2019, objetivando a aquisição de medicamentos 
para atender as Ações judiciais. Secretaria Municipal de Saúde. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 03/12/2019, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, no Por-
tal de Compras.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 591/2019 - 
PROCESSO 15.331/2019
Objeto: Aquisição de aparelho de Raio X Móvel para o Hospital 
Dia. Secretaria Municipal de Obras. Fica designada a data para a 
retomada da sessão do pregão em epígrafe para o dia 21/11/2019 
às 09:00hs. Ficam todas as empresas intimadas a participarem. – 
Adriana Tápparo - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 553/2019 - 
PROCESSO 14.820/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de fraldas e absorvente 
geriátrico para atender ações judiciais. Secretaria Municipal de Saú-
de.  Fica designada a data para a retomada da sessão do pregão 
em epígrafe para o dia 21/11/2019 às 09:00hs. Ficam todas as em-
presas intimadas a participarem. Celia Candida Faria - Pregoeira.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 557/2019 – Processo n.º 
14.842/2019
Objeto: Aquisição de mobiliário (armário de aço, cadeiras e outros). 
Secretaria Mun. Dos Direitos e Politicas para as Mulheres, Pessoa 
com Defi ciência, Raça e Etnia. Sessão pública realizada on-line 
com início dia 1610/2019, sendo adjudicados os seguintes itens 
às empresas declaradas vencedoras: I J LANZA MÓVEIS EIRELI 
EPP : ( itens 1 e 2) e INDUSTRIA DE MÓVEIS V.V. LTDA ME ( item 
3). Item 04: Fracassado. Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras” 
– Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Mauren de Almeida Leão Cury - Secretaria 
Mun. Dos Direitos e Politicas para as Mulheres, Pessoa com Defi ci-
ência, Raça e Etnia.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 578/2019 – Processo n.º 
15.167/2019
Objeto: Registro de preços para locação de banheiros químicos 
para a Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada 
on-line com início dia 08/11/2019, sendo adjudicados os seguintes 
itens à empresa declarada vencedora: IVAN  PERPETUO DA SILVA 
EVENTOS EIRELI ( itens 1 e 2). Não houve manifestação de inten-
ção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras” – Adriana Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar ne-
nhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Secretário Munici-
pal de Saúde.

AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 385/2019 – Processo n.º 
13.490/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de material hospitalar. 
Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on-line 
com início dia 08/08/2019, sendo adjudicados os seguintes itens 
às empresas declaradas vencedoras: ALTERMED MATERIAL 
MÉDICO HOSPITALAR LTDA. (item 12), BECTON DICKINSON 
INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA. (item 13), BIOFAC INDÚSTRIA, 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP (itens 4 , 5 , 6 , 7), 
CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A. (itens 8 , 9 , 10), CIRURGICA KD 
LTDA (item 2), CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRO-
DUTOS HOSPITALARES EIRELI (item 14)  e PROTEC EXPORT 
INDÚSTRIA,COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. (item 11). 
Itens 01 e 03: Fracassados. Não houve manifestação de intenção 
de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Com-
pras” - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar ne-
nhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Secretário Munici-
pal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 594/2019 – Processo n.º 
15.367/2019
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de 
motofrete. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realiza-
da on-line com início dia 07/11/2019, sendo adjudicado o item 01 
à empresa declarada vencedora: GOD SERVICE SERVIÇOS E 
TRANSPORTES LTDA ME. Não houve manifestação de intenção 
de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Com-
pras” - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar ne-
nhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Secretário Munici-
pal de Saúde.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n.° 641/2019, 
processo 15.535/2019, objetivando o registro de preços para aqui-
sição de materiais hidráulicos. Secretaria Municipal de Esporte e 
Lazer.  O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 04/12/2019, 
às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n.° 660/2019, 
processo 15.637/2019, objetivando o registro de preços para 
aquisição de medicamentos padronizados REMUME. Secretaria 
Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 03/12/2019, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital 
na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n.° 659/2019, 
processo 15.636/2019, objetivando aquisição de medicamentos 
para atender as Ações judiciais. Secretaria Municipal de Saúde. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 03/12/2019, às 
14:00h. e abertura a partir das 14:02h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, no Por-
tal de Compras.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 535/2019 – Processo n.º 
14.558/2019
Objeto: Contratação de empresa para remoção e guarda de animais 
de médio e grande porte soltos em vias públicas, áreas verdes, 
área de preservação permanente de interesse econômico e aban-
donados em estado aparente de maus tratos. Secretaria Municipal 
de Trânsito, Transportes e Segurança. Sessão pública realizada 
on-line com início dia 10/10/2019, sendo adjudicado o item 01 à 
empresa declarada vencedora: GABRIELA ZANGROSSI SOUZA 
EPP. Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da 
sessão está disponível no “Portal de Compras” - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar ne-
nhuma irregularidade. Amaury Hernandes - Secretário Municipal de 
Trânsito, Transportes e Segurança.

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2019
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista o parecer da Assessoria Jurídica e da Comissão 
de Licitações em relação à proposta apresentada, HOMOLOGO a 
adjudicação do objeto da presente Concorrência Pública a CRUZ 
SANTOS E SANTOS VESTUÁRIOS LTDA, tendo oferecido Per-
missão de Uso mensal no valor de R$ 1200,00 (Hum mil duzentos 
reais), para o Box nº 40, medindo 15,60m², no prédio da Estação 
Rodoviária, para “Comércio de vestuário e acessórios”, extraindo-se 
o competente contrato com as cláusulas de estilo.
                                             São José do Rio Preto, 19 de Novem-
bro de 2019.
Rodrigo Ildebrando Juliano
Diretor Presidente

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 015/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2019
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Tendo em vista o parecer da Assessoria Jurídica e da Comissão 
de Licitações em relação à proposta apresentada, HOMOLOGO a 
adjudicação do objeto da presente Concorrência Pública a TANIA 
POLISELI DE MATTOS SILVA-ME, tendo oferecido Permissão de 
Uso mensal no valor de R$ 3500,00 (Três mil e quinhentos reais), 
para o Box nº 42, medindo 15,60m², no prédio da Estação Rodoviá-
ria, para “Lanchonete”, extraindo-se o competente contrato com as 
cláusulas de estilo.
                                             São José do Rio Preto, 19 de Novem-
bro de 2019.
Rodrigo Ildebrando Juliano
Diretor Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E X T R A T O   D E   P O R T A R I A S

PORTARIA N.º 33.408 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2019
DESIGNA, FABIO JOSE DE FARIA para substituir o(a) servidor(a) 
ANA BEATRIZ FRATA BRONCA ocupante do cargo em comissão – 
CHEFE DE COORDENADORIA – CD. 101.2, nos termos do artigo 
68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de 
férias, a partir de 18/11/2019.
PORTARIA N.º 33.409 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019
DESIGNA, THAIS LIMA FERREIRA para substituir o(a) servidor(a) 
HELAINE CRISTINA CARVALHOS DOS SANTOS - ocupante 
da função de confi ança gratifi cada – ASSISTENTE TÉCNICO – 
FG.102.1, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, 
enquanto durar seu período de férias, a partir de 04/11/2019.
PORTARIA N.º 33.410 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019
DESIGNA, FLAVIA CRISTINA HENRIQUE GONCALVES para 
substituir o(a) servidor(a) VALTER LUIS ROCHA - ocupante da 
função de confi ança gratifi cada – CHEFE DE DEPARTAMENTO – 
FG.101.6, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, 
enquanto durar seu período férias, a partir de 04/11/2019.
PORTARIA N.º 33.411 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019
DESIGNA, CAROLINA AVINO OHLAND para substituir o(a) ser-
vidor(a) DANIELLE CHRISTINE RIBEIRO CAVALCANTE SAN-
CHES - ocupante da função de confi ança gratifi cada – CHEFE 
DE DEPARTAMENTO – FG.101.6, nos termos do artigo 68, da Lei 
Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período licença prê-
mio, a partir de 21/11/2019.
LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – Se-
MAE

EXTRATO DA ATA DA SESSÃO DE ENTREGA DOS ENVELOPES 
E ABERTURA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – TOMADA 
DE PREÇOS nº 03/2019 – PROC. nº 103/2019
Objeto: Contratação de empresa para perfuração e instalação com-
pleta de 7 (sete) poços tubulares profundos nos bairros Jardim São 
Marcos, Jardim Nunes, Jardim Felicidade, Nato Vetorazzo e ETE.
As empresas VODAOIL PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PO-
ÇOS, HIDRO OESTE PERFURAÇÕES DE POÇOS ARTESIANOS 
LTDA e SILVAGEO FUNDAÇÕES LTDA entregaram seus envelo-
pes dentro do prazo legal. Foram abertos os envelopes de habilita-
ção e a sessão foi encerrada para análise da documentação. Após 
o julgamento, a Comissão designará a data da sessão de abertura 
dos envelopes das propostas comerciais. 
S. J. Do Rio Preto, 19.11.2019 – Sonia Maria Franco da Silva Go-
mes – Presidente da C.L.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO ELE-
TRÔNICO 82/2019.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de peças de madeira.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2019
DETENTORA DA ATA: RIBEIRO & PERUCHE LTDA
Valor Unitário Registrado: Item 1 - R$ 28,70; Item 2 - R$ 9,60; Item 
3 - R$ 23,10.
Prazo de Vigência: 12 meses 
Data da Assinatura: 19.11.2019. Autoridade que assinou a ATA: 
Nicanor Batista Júnior.
S. J. Rio Preto, 19.11.2019 – Nicanor Batista Júnior – Superinten-
dente do SeMAE.
S. J. Rio Preto 19.11.2019 – Nicanor Batista Junior – Superinten-
dente do SeMAE.

Cancelamento - Notifi cação Fiscal - IFP/SEMDEC

Pelo presente, fi ca cancelada a Notifi cação Fiscal – IFP/SEMDEC, 
emitida em nome de DENIZE CRISTINA MACHADO DA SILVA, 
no dia 13 de novembro de 2019 e publicada no Diário Ofi cial do 
Município em 14 de novembro do mesmo ano, por ter sido incorre-
tamente lavrada.
Inspetoria Fiscal de Posturas – SEMDEC
São José do Rio Preto, 19 de novembro de 2019.

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Regularização Fundiária Urbana

Edital nº 033/2019
CERTIFICADO DE VIABILIDADE PARA REGULARIZAÇÃO FUNDI-
ÁRIA URBANA-REURB
A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, no cumprimento de 
suas atribuições legais, FAZ SABER a todos quantos o presente 
EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem.  Que no dia 16 do 
mês de janeiro do ano de 2018, foi realizado Reunião Ordinária da 
Comissão Permanente de Urbanização e Legislação dos Lotea-
mentos em Fase de Regularização – COPEUR, no qual Certifi cou a 
Viabilidade para Regularização Fundiária Urbana- REURB, referen-
te ao núcleo urbano informal denominado CAVALARI II, consolidado 
no imóvel da matrícula nº. 8.362 do 1º Ofi cial de Registro de Imó-
veis de São José do Rio Preto, em conformidade com a aprovação 
do Auto de Demarcação Urbanística nos termos da Lei Federal nº 
13.465, de 11 de julho de 2017, art.19 e seguintes).  
Em São José do Rio Preto, aos 20 de novembro de 2019
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Habitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Regularização Fundiária Urbana

Edital nº 034/2019
CERTIFICADO DE VIABILIDADE PARA REGULARIZAÇÃO FUNDI-
ÁRIA URBANA-REURB
A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, no cumprimento de 
suas atribuições legais, FAZ SABER a todos quantos o presente 
EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem.  Que no dia 16 do 
mês de janeiro do ano de 2018, foi realizado Reunião Ordinária da 
Comissão Permanente de Urbanização e Legislação dos Loteamen-
tos em Fase de Regularização – COPEUR, no qual Certifi cou a Via-
bilidade para Regularização Fundiária Urbana- REURB, referente 
ao núcleo urbano informal denominado SANTA LUZIA, consolidado 
nos imóveis das matrículas nºs. 45.074 e 45.075 do 2º Registro de 
Imóveis de São José do Rio Preto, em conformidade com a aprova-
ção do Auto de Demarcação Urbanística nos termos da Lei Federal 
nº 13.465, de 11 de julho de 2017, art.19 e seguintes).   
Em São José do Rio Preto, aos 20 de novembro de 2019
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Habitação



B-3Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
20 de novembro de 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Regularização Fundiária Urbana

Edital nº 035/2019

CERTIFICADO DE VIABILIDADE PARA REGULARIZAÇÃO FUNDI-
ÁRIA URBANA-REURB
A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, no cumprimento de 
suas atribuições legais, FAZ SABER a todos quantos o presente 
EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem.  Que no dia 16 do 
mês de janeiro do ano de 2018, foi realizado Reunião Ordinária da 
Comissão Permanente de Urbanização e Legislação dos Lotea-
mentos em Fase de Regularização – COPEUR, no qual Certifi cou a 
Viabilidade para Regularização Fundiária Urbana- REURB, referen-
te ao núcleo urbano informal denominado SÃO MIGUEL ARCANJO 
I, consolidado no imóvel da matrícula nº. 45.974 do 2º Registro de 
Imóveis de São José do Rio Preto, em conformidade com a aprova-
ção do Auto de Demarcação Urbanística nos termos da Lei Federal 
nº 13.465, de 11 de julho de 2017, art.19 e seguintes).   
Em São José do Rio Preto, aos 20 de novembro de 2019
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Habitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Regularização Fundiária Urbana

Edital nº 036/2019

CERTIFICADO DE VIABILIDADE PARA REGULARIZAÇÃO FUNDI-
ÁRIA URBANA-REURB
A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, no cumprimento de 
suas atribuições legais, FAZ SABER a todos quantos o presente 
EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem.  Que no dia 16 do 
mês de janeiro do ano de 2018, foi realizado Reunião Ordinária da 
Comissão Permanente de Urbanização e Legislação dos Lotea-
mentos em Fase de Regularização – COPEUR, no qual Certifi cou a 
Viabilidade para Regularização Fundiária Urbana- REURB, referen-
te ao núcleo urbano informal denominado SÃO MIGUEL ARCANJO 
II, consolidado no imóvel da matrícula nº. 72.695 do 1º Registro de 
Imóveis de São José do Rio Preto, em conformidade com a aprova-
ção do Auto de Demarcação Urbanística nos termos da Lei Federal 
nº 13.465, de 11 de julho de 2017, art.19 e seguintes).   
Em São José do Rio Preto, aos 20 de novembro de 2019
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Habitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Regularização Fundiária Urbana

Edital nº 037/2019

CERTIFICADO DE VIABILIDADE PARA REGULARIZAÇÃO FUNDI-
ÁRIA URBANA-REURB
A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, no cumprimento de 
suas atribuições legais, FAZ SABER a todos quantos o presente 
EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem.  Que no dia 16 do 
mês de janeiro do ano de 2018, foi realizado Reunião Ordinária da 
Comissão Permanente de Urbanização e Legislação dos Lotea-
mentos em Fase de Regularização – COPEUR, no qual Certifi cou a 
Viabilidade para Regularização Fundiária Urbana- REURB, refe-
rente ao núcleo urbano informal denominado SÃO PEDRO – VILA 
AZUL consolidado nos imóveis das matrículas nºs. 40.089, 42.086, 
42.477, 42.584, 42.585 e 46.072 do 2º Registro de Imóveis de São 
José do Rio Preto, em conformidade com a aprovação do Auto de 
Demarcação Urbanística nos termos da Lei Federal nº 13.465, de 
11 de julho de 2017, art.19 e seguintes).   
Em São José do Rio Preto, aos 20 de novembro de 2019
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Habitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Regularização Fundiária Urbana

Edital nº 111/2019

CERTIFICADO DE VIABILIDADE PARA REGULARIZAÇÃO FUNDI-
ÁRIA URBANA-REURB
A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, no cumprimento de 
suas atribuições legais, FAZ SABER a todos quantos o presente 
EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem.  Que no dia 12 de 
setembro de 2018, foi realizado Reunião Ordinária da Comissão 
Permanente de Urbanização e Legislação dos Loteamentos em 
Fase de Regularização – COPEUR, no qual Certifi cou a Viabilidade 
para Regularização Fundiária Urbana- REURB, referente ao núcleo 
urbano informal denominado CAVALARI III consolidado no imóvel 
da matrícula nº. 5.953 do 1º Ofi cial de Registro de Imóveis de São 
José do Rio Preto, em conformidade com a aprovação do Auto de 
Demarcação Urbanística nos termos da Lei Federal nº 13.465, de 
11 de julho de 2017, art.19 e seguintes).   
Em São José do Rio Preto, aos 20 de novembro de 2019
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Habitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Regularização Fundiária Urbana

Edital nº 112/2019

CERTIFICADO DE VIABILIDADE PARA REGULARIZAÇÃO FUNDI-
ÁRIA URBANA-REURB
A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, no cumprimento de 
suas atribuições legais, FAZ SABER a todos quantos o presente 
EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem.  Que no dia 12 de 
setembro de 2018, foi realizado Reunião Ordinária da Comissão 
Permanente de Urbanização e Legislação dos Loteamentos em 
Fase de Regularização – COPEUR, no qual Certifi cou a Viabilidade 
para Regularização Fundiária Urbana- REURB, referente ao núcleo 
urbano informal denominado ESTÂNCIA VERÃO consolidado no 
imóvel da matrícula nº. 45.810 do 1º Ofi cial de Registro de Imóveis 
de São José do Rio Preto, em conformidade com a aprovação do 
Auto de Demarcação Urbanística nos termos da Lei Federal nº 
13.465, de 11 de julho de 2017, art.19 e seguintes).   
Em São José do Rio Preto, aos 20 de novembro de 2019
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Habitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Regularização Fundiária Urbana

Edital nº 113/2019

CERTIFICADO DE VIABILIDADE PARA REGULARIZAÇÃO FUNDI-
ÁRIA URBANA-REURB
A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, no cumprimento de 
suas atribuições legais, FAZ SABER a todos quantos o presente 
EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem.  Que no dia 12 de 
setembro de 2018, foi realizado Reunião Ordinária da Comissão 
Permanente de Urbanização e Legislação dos Loteamentos em 
Fase de Regularização – COPEUR, no qual Certifi cou a Viabilidade 
para Regularização Fundiária Urbana- REURB, referente ao núcleo 

urbano informal denominado NAVARETE I consolidado no imóvel 
da matrícula nº. 36.692 do 2º. Ofi cial de Registro de Imóveis de São 
José do Rio Preto, em conformidade com a aprovação do Auto de 
Demarcação Urbanística nos termos da Lei Federal nº 13.465, de 
11 de julho de 2017, art.19 e seguintes).   
Em São José do Rio Preto, aos 20 de novembro de 2019
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Habitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Regularização Fundiária Urbana

Edital nº 114/2019

CERTIFICADO DE VIABILIDADE PARA REGULARIZAÇÃO FUNDI-
ÁRIA URBANA-REURB
A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, no cumprimento de 
suas atribuições legais, FAZ SABER a todos quantos o presente 
EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem.  Que no dia 12 de 
setembro de 2018, foi realizado Reunião Ordinária da Comissão 
Permanente de Urbanização e Legislação dos Loteamentos em 
Fase de Regularização – COPEUR, no qual Certifi cou a Viabilidade 
para Regularização Fundiária Urbana- REURB, referente ao núcleo 
urbano informal denominado SANTA RITA consolidado no imóvel 
da matrícula nº. 52.620 do 1º. Ofi cial de Registro de Imóveis de São 
José do Rio Preto, em conformidade com a aprovação do Auto de 
Demarcação Urbanística nos termos da Lei Federal nº 13.465, de 
11 de julho de 2017, art.19 e seguintes).   
Em São José do Rio Preto, aos 20 de novembro de 2019
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Habitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Regularização Fundiária Urbana

Edital nº 115/2019

CERTIFICADO DE VIABILIDADE PARA REGULARIZAÇÃO FUNDI-
ÁRIA URBANA-REURB
A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, no cumprimento de 
suas atribuições legais, FAZ SABER a todos quantos o presente 
EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem.  Que no dia 12 de 
setembro de 2018, foi realizado Reunião Ordinária da Comissão 
Permanente de Urbanização e Legislação dos Loteamentos em 
Fase de Regularização – COPEUR, no qual Certifi cou a Viabilidade 
para Regularização Fundiária Urbana- REURB, referente ao núcleo 
urbano informal denominado VILA VELHA consolidado no imóvel da 
matrícula nº. 35.464 do 2º. Ofi cial de Registro de Imóveis de São 
José do Rio Preto, em conformidade com a aprovação do Auto de 
Demarcação Urbanística nos termos da Lei Federal nº 13.465, de 
11 de julho de 2017, art.19 e seguintes).   
Em São José do Rio Preto, aos 20 de novembro de 2019
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Habitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Regularização Fundiária Urbana

Edital nº 116/2019

CERTIFICADO DE VIABILIDADE PARA REGULARIZAÇÃO FUNDI-
ÁRIA URBANA-REURB
A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, no cumprimento de 
suas atribuições legais, FAZ SABER a todos quantos o presente 
EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem.  Que no dia 10 de 
outubro de 2018, foi realizado Reunião Ordinária da Comissão Per-
manente de Urbanização e Legislação dos Loteamentos em Fase 
de Regularização – COPEUR, no qual Certifi cou a Viabilidade para 
Regularização Fundiária Urbana- REURB, referente ao núcleo urba-
no informal denominado PINGO D´ÁGUA I consolidado no imóvel 
da matrícula nº. 35.463 do 1º. Ofi cial de Registro de Imóveis de São 
José do Rio Preto, em conformidade com a aprovação do Auto de 
Demarcação Urbanística nos termos da Lei Federal nº 13.465, de 
11 de julho de 2017, art.19 e seguintes).   
Em São José do Rio Preto, aos 20 de novembro de 2019
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Habitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Regularização Fundiária Urbana

Edital nº 117/2019

CERTIFICADO DE VIABILIDADE PARA REGULARIZAÇÃO FUNDI-
ÁRIA URBANA-REURB
A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, no cumprimento de 
suas atribuições legais, FAZ SABER a todos quantos o presente 
EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem.  Que no dia 10 de 
outubro de 2018, foi realizado Reunião Ordinária da Comissão 
Permanente de Urbanização e Legislação dos Loteamentos em 
Fase de Regularização – COPEUR, no qual Certifi cou a Viabilidade 
para Regularização Fundiária Urbana- REURB, referente ao núcleo 
urbano informal denominado SÃO FELÍCIO consolidado no imóvel 
da matrícula nº. 42.591 do 1º.. Ofi cial de Registro de Imóveis de 
São José do Rio Preto, em conformidade com a aprovação do Auto 
de Demarcação Urbanística nos termos da Lei Federal nº 13.465, 
de 11 de julho de 2017, art.19 e seguintes).   
Em São José do Rio Preto, aos 20 de novembro de 2019
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Habitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Regularização Fundiária Urbana

Edital nº 118/2019

CERTIFICADO DE VIABILIDADE PARA REGULARIZAÇÃO FUNDI-
ÁRIA URBANA-REURB
A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, no cumprimento de 
suas atribuições legais, FAZ SABER a todos quantos o presente 
EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem.  Que no dia 10 de 
outubro de 2018, foi realizado Reunião Ordinária da Comissão 
Permanente de Urbanização e Legislação dos Loteamentos em 
Fase de Regularização – COPEUR, no qual Certifi cou a Viabilidade 
para Regularização Fundiária Urbana- REURB, referente ao núcleo 
urbano informal denominado VISTA ALEGRE I, II e III, consolidado 
no imóvel da matrícula nº. 42.977 do 2º. Ofi cial de Registro de Imó-
veis de São José do Rio Preto, em conformidade com a aprovação 
do Auto de Demarcação Urbanística nos termos da Lei Federal nº 
13.465, de 11 de julho de 2017, art.19 e seguintes).   
Em São José do Rio Preto, aos 20 de novembro de 2019
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Habitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Regularização Fundiária Urbana

Edital Nº 119/2019

CERTIFICADO DE VIABILIDADE PARA REGULARIZAÇÃO FUNDI-
ÁRIA URBANA-REURB
A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, No Cumprimento De 
Suas Atribuições Legais, FAZ SABER A Todos Quantos O Presente 
EDITAL Virem Ou Dele Conhecimento Tiverem.  Que No Dia 14 De 
Novembro De 2018, Foi Realizado Reunião Ordinária Da Comissão 
Permanente De Urbanização E Legislação Dos Loteamentos Em 
Fase De Regularização – COPEUR, No Qual Certifi cou A Viabili-
dade Para Regularização Fundiária Urbana- REURB, Referente 
Ao Núcleo Urbano Informal Denominado ESTÂNCIA SANTA ANA, 
Consolidado No Imóvel Da Matrícula Nº. 49.197 Do 1º Ofi cial De 
Registro De Imóveis De São José Do Rio Preto, Em Conformidade 
Com A Aprovação Do Auto De Demarcação Urbanística Nos Termos 
Da Lei Federal Nº 13.465, De 11 De Julho De 2017, Art.19 E Se-
guintes).   
Em São José Do Rio Preto, Aos 20 De Novembro De 2019
Fabiana Zanquetta De Azevedo
Secretária Municipal De Habitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Regularização Fundiária Urbana

Edital nº 120/2019

CERTIFICADO DE VIABILIDADE PARA REGULARIZAÇÃO FUNDI-
ÁRIA URBANA-REURB

A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, no cumprimento de 
suas atribuições legais, FAZ SABER a todos quantos o presente 
EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem.  Que no dia 13 de 
março de 2019, foi realizado 52ª Reunião Ordinária da Comissão 
Permanente de Urbanização e Legislação dos Loteamentos em 
Fase de Regularização – COPEUR, no qual Certifi cou a Viabilidade 
para Regularização Fundiária Urbana- REURB, referente ao núcleo 
urbano informal denominado SÃO LUIZ II consolidado no imóvel 
da matrícula nº. 49.198 do 1º Ofi cial de Registro de Imóveis de São 
José do Rio Preto, em conformidade com a aprovação do Auto de 
Demarcação Urbanística nos termos da Lei Federal nº 13.465, de 
11 de julho de 2017, art.19 e seguintes).  
 
Em São José do Rio Preto, aos 20 de novembro de 2019

Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Habitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Regularização Fundiária Urbana

Edital nº 121/2019

CERTIFICADO DE VIABILIDADE PARA REGULARIZAÇÃO FUNDI-
ÁRIA URBANA-REURB

A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, no cumprimento de 
suas atribuições legais, FAZ SABER a todos quantos o presente 
EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem.  Que no dia 13 de 
março de 2019, foi realizado 52ª Reunião Ordinária da Comissão 
Permanente de Urbanização e Legislação dos Loteamentos em 
Fase de Regularização – COPEUR, no qual Certifi cou a Viabilidade 
para Regularização Fundiária Urbana- REURB, referente ao núcleo 
urbano informal denominado BEIRA RIO consolidado no imóvel da 
matrícula nº. 42.591 do 1º Ofi cial de Registro de Imóveis de São 
José do Rio Preto, em conformidade com a aprovação do Auto de 
Demarcação Urbanística nos termos da Lei Federal nº 13.465, de 
11 de julho de 2017, art.19 e seguintes).  
 
Em São José do Rio Preto, aos 20 de novembro de 2019

Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Habitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Regularização Fundiária Urbana

Edital nº 122/2019

CERTIFICADO DE VIABILIDADE PARA REGULARIZAÇÃO FUNDI-
ÁRIA URBANA-REURB

A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, no cumprimento de 
suas atribuições legais, FAZ SABER a todos quantos o presente 
EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem.  Que no dia 13 de 
março de 2019, foi realizado 52ª Reunião Ordinária da Comissão 
Permanente de Urbanização e Legislação dos Loteamentos em 
Fase de Regularização – COPEUR, no qual Certifi cou a Viabilidade 
para Regularização Fundiária Urbana- REURB, referente ao núcleo 
urbano informal denominado SÃO MANOEL consolidado no imóvel 
da matrícula nº. 102.786  do 1º Ofi cial de Registro de Imóveis de 
São José do Rio Preto, em conformidade com a aprovação do Auto 
de Demarcação Urbanística nos termos da Lei Federal nº 13.465, 
de 11 de julho de 2017, art.19 e seguintes).  
 
Em São José do Rio Preto, aos 20 de novembro de 2019

Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Habitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Regularização Fundiária Urbana

Edital nº 123/2019

CERTIFICADO DE VIABILIDADE PARA REGULARIZAÇÃO FUNDI-
ÁRIA URBANA-REURB

A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, no cumprimento de 
suas atribuições legais, FAZ SABER a todos quantos o presente 
EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem.  Que no dia 13 de 
março de 2019, foi realizado 52ª Reunião Ordinária da Comissão 
Permanente de Urbanização e Legislação dos Loteamentos em 
Fase de Regularização – COPEUR, no qual Certifi cou a Viabilidade 
para Regularização Fundiária Urbana- REURB, referente ao núcleo 
urbano informal denominado RECANTO FELIZ consolidado no imó-
vel da matrícula nº. 46.391 do 1º Ofi cial de Registro de Imóveis de 
São José do Rio Preto, em conformidade com a aprovação do Auto 
de Demarcação Urbanística nos termos da Lei Federal nº 13.465, 
de 11 de julho de 2017, art.19 e seguintes).  
 
Em São José do Rio Preto, aos 20 de novembro de 2019
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Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Habitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Regularização Fundiária Urbana

Edital nº 124/2019

CERTIFICADO DE VIABILIDADE PARA REGULARIZAÇÃO FUNDI-
ÁRIA URBANA-REURB

A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, no cumprimento de 
suas atribuições legais, FAZ SABER a todos quantos o presente 
EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem.  Que no dia 27 de 
agosto de 2019, foi realizado 54ª Reunião Ordinária da Comissão 
Permanente de Urbanização e Legislação dos Loteamentos em 
Fase de Regularização – COPEUR, no qual Certifi cou a Viabilidade 
para Regularização Fundiária Urbana- REURB, referente ao núcleo 
urbano informal denominado SAN CARLO consolidado no imóvel 
da matrícula nº. 66.218 do 1º Ofi cial de Registro de Imóveis de São 
José do Rio Preto, em conformidade com a aprovação do Auto de 
Demarcação Urbanística nos termos da Lei Federal nº 13.465, de 
11 de julho de 2017, art.19 e seguintes).  
 
Em São José do Rio Preto, aos 20 de novembro de 2019

Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Habitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Regularização Fundiária Urbana

Edital nº 125/2019

CERTIFICADO DE VIABILIDADE PARA REGULARIZAÇÃO FUNDI-
ÁRIA URBANA-REURB

A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, no cumprimento de 
suas atribuições legais, FAZ SABER a todos quantos o presente 
EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem.  Que no dia 27 de 
agosto de 2019, foi realizado 54ª Reunião Ordinária da Comissão 
Permanente de Urbanização e Legislação dos Loteamentos em 
Fase de Regularização – COPEUR, no qual Certifi cou a Viabilidade 
para Regularização Fundiária Urbana- REURB, referente ao núcleo 
urbano informal denominado SÃO CARLOS consolidado no imóvel 
da matrícula nº. 69.957 do 1º Ofi cial de Registro de Imóveis de São 
José do Rio Preto, em conformidade com a aprovação do Auto de 
Demarcação Urbanística nos termos da Lei Federal nº 13.465, de 
11 de julho de 2017, art.19 e seguintes).  
 
Em São José do Rio Preto, aos 20 de novembro de 2019

Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Habitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Regularização Fundiária Urbana

Edital nº 126/2019

CERTIFICADO DE VIABILIDADE PARA REGULARIZAÇÃO FUNDI-
ÁRIA URBANA-REURB

A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, no cumprimento de 
suas atribuições legais, FAZ SABER a todos quantos o presente 
EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem.  Que no dia 27 de 
agosto de 2019, foi realizado 54ª Reunião Ordinária da Comissão 
Permanente de Urbanização e Legislação dos Loteamentos em 
Fase de Regularização – COPEUR, no qual Certifi cou a Viabilidade 
para Regularização Fundiária Urbana- REURB, referente ao núcleo 
urbano informal denominado PONTE GRANDE consolidado no imó-
vel da matrícula nº. 44.794 do 2º Ofi cial de Registro de Imóveis de 
São José do Rio Preto, em conformidade com a aprovação do Auto 
de Demarcação Urbanística nos termos da Lei Federal nº 13.465, 
de 11 de julho de 2017, art.19 e seguintes).  
 
Em São José do Rio Preto, aos 20 de novembro de 2019

Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Habitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Regularização Fundiária Urbana

Edital nº 127/2019

CERTIFICADO DE VIABILIDADE PARA REGULARIZAÇÃO FUNDI-
ÁRIA URBANA-REURB

A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, no cumprimento de 
suas atribuições legais, FAZ SABER a todos quantos o presente 
EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem.  Que no dia 27 de 
agosto de 2019, foi realizado 54ª Reunião Ordinária da Comissão 
Permanente de Urbanização e Legislação dos Loteamentos em 
Fase de Regularização – COPEUR, no qual Certifi cou a Viabilidade 
para Regularização Fundiária Urbana- REURB, referente ao núcleo 
urbano informal denominado NOVA VENEZA consolidado no imóvel 
da matrícula nº. 46.223 do 2º Ofi cial de Registro de Imóveis de São 
José do Rio Preto, em conformidade com a aprovação do Auto de 
Demarcação Urbanística nos termos da Lei Federal nº 13.465, de 
11 de julho de 2017, art.19 e seguintes).  
 
Em São José do Rio Preto, aos 20 de novembro de 2019

Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Habitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Regularização Fundiária Urbana

Edital nº 128/2019

CERTIFICADO DE VIABILIDADE PARA REGULARIZAÇÃO FUNDI-
ÁRIA URBANA-REURB

A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, no cumprimento de 
suas atribuições legais, FAZ SABER a todos quantos o presente 
EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem.  Que no dia 27 de 
agosto de 2019, foi realizado 54ª Reunião Ordinária da Comissão 

Permanente de Urbanização e Legislação dos Loteamentos em 
Fase de Regularização – COPEUR, no qual Certifi cou a Viabilidade 
para Regularização Fundiária Urbana- REURB, referente ao núcleo 
urbano informal denominado CARDOSO ORQUIDÁRIO consolida-
do nos imóveis das matrículas nºs.77.610, 77.611 e 77.612 do 1º 
Ofi cial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto, em confor-
midade com a aprovação do Auto de Demarcação Urbanística nos 
termos da Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, art.19 e 
seguintes).  
 
Em São José do Rio Preto, aos 20 de novembro de 2019

Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Habitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Regularização Fundiária Urbana

Edital nº 129/2019

CERTIFICADO DE VIABILIDADE PARA REGULARIZAÇÃO FUNDI-
ÁRIA URBANA-REURB

A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, no cumprimento de 
suas atribuições legais, FAZ SABER a todos quantos o presente 
EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem.  Que no dia 27 de 
agosto de 2019, foi realizado 54ª Reunião Ordinária da Comissão 
Permanente de Urbanização e Legislação dos Loteamentos em 
Fase de Regularização – COPEUR, no qual Certifi cou a Viabilidade 
para Regularização Fundiária Urbana- REURB, referente ao núcleo 
urbano informal denominado SANTA CLARA consolidado nos imó-
veis das matrículas nºs. 10.558 e 34.779 do 1º Ofi cial de Registro 
de Imóveis de São José do Rio Preto, em conformidade com a 
aprovação do Auto de Demarcação Urbanística nos termos da Lei 
Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, art.19 e seguintes).  
 
Em São José do Rio Preto, aos 20 de novembro de 2019

Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Habitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Regularização Fundiária Urbana

Edital nº 171/2019
EDITAL

CRF – CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, no cumprimento de 
suas atribuições legais, FAZ SABER a todos quantos o presente 
EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem.  Que no dia 16 de 
janeiro de 2018, foi realizado a Reunião da Comissão Permanente 
de Urbanização e Legislação dos Loteamentos em Fase de Regu-
larização – COPEUR,  no qual foi aprovado a emissão da presente 
CRF, conforme deliberação nº. 07/2018 do núcleo urbano informal 
denominado ESTÂNCIA SANTA APOLONIA, Agente Promotor da 
Regularização SOCIEDADE ORGANIZADORA E ADMINISTRADO-
RA CHÁCARAS SANTA APOLÔNIA, Classifi cado em INTERESSE 
ESPECÍFICO, CERTIDÃO nº 02/2018 consolidado no imóvel  da  
matrícula nº. 46.212 do 2º Registro de Imóveis de São José do Rio 
Preto, em conformidade com os termos da Lei Federal nº 13.465, 
de 11 de julho de 2017, art.32).  
Em São José do Rio Preto, aos 20 dias do mês de novembro de 
2019.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Habitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Regularização Fundiária Urbana

Edital nº 172/2019
EDITAL

CRF – CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, no cumprimento de 
suas atribuições legais, FAZ SABER a todos quantos o presente 
EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem.  Que no dia 20 de 
junho de 2018, foi realizado a Reunião da Comissão Permanente 
de Urbanização e Legislação dos Loteamentos em Fase de Regu-
larização – COPEUR,  no qual foi aprovado a emissão da presente 
CRF, conforme deliberação nº. 21/2018 do núcleo urbano informal 
denominado ESTÂNCIA SÃO PEDRO-VILA AZUL, Agente Promotor 
da Regularização SOCIEDADE ORGANIZADORA E ADMINIS-
TRADORA ESTÂNCIA SÃO PEDRO VILA AZUL, Classifi cado em 
INTERESSE ESPECÍFICO, CERTIDÃO nº 05/2018 consolidado no 
imóvel das matrículas nºs. 40.089, 42.086, 42.477, 42.584, 42.585 
E 46.072  do 2º Registro de Imóveis de São José do Rio Preto, em 
conformidade com os termos da Lei Federal nº 13.465, de 11 de 
julho de 2017, art.32).  
Em São José do Rio Preto, aos 20 dias do mês de novembro de 
2019.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Habitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Regularização Fundiária Urbana

Edital nº 173/2019
EDITAL

CRF – CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, no cumprimento de 
suas atribuições legais, FAZ SABER a todos quantos o presente 
EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem.  Que no dia 11 de 
abril de 2018, foi realizado a Reunião da Comissão Permanente de 
Urbanização e Legislação dos Loteamentos em Fase de Regula-
rização – COPEUR,  no qual foi aprovado a emissão da presente 
CRF do núcleo urbano informal denominado SANTA LUZIA, Agente 
Promotor da Regularização MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO, Classifi cado em INTERESSE SOCIAL, CERTIDÃO nº 
03/2018 consolidado no imóvel das matrículas nºs. 45.074/45.075  
do 2º Registro de Imóveis de São José do Rio Preto, em confor-
midade com os termos da Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 
2017, art.32).  
Em São José do Rio Preto, aos 20 dias do mês de novembro de 
2019.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Habitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Regularização Fundiária Urbana

Edital nº 174/2019
EDITAL

CRF – CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, no cumprimento de 

suas atribuições legais, FAZ SABER a todos quantos o presente 
EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem.  Que no dia 08 de 
agosto de 2018, foi realizado a Reunião da Comissão Permanente 
de Urbanização e Legislação dos Loteamentos em Fase de Regu-
larização – COPEUR,  no qual foi aprovado a emissão da presente 
CRF, conforme deliberação nº. 28/2018 do núcleo urbano informal 
denominado SANTA MARIA - SCHIMITT, Agente Promotor da Re-
gularização ANTONIO CESAR MERENDA E S/M MARIA CRISTINA 
PONTES DE MORAES MERENDA, Classifi cado em INTERESSE 
ESPECÍFICO, CERTIDÃO nº 11/2019 consolidado no imóvel das 
matrículas nº. 41.845 do 2º Registro de Imóveis de São José do Rio 
Preto, em conformidade com os termos da Lei Federal nº 13.465, 
de 11 de julho de 2017, art.32).  
Em São José do Rio Preto, aos 20 dias do mês de novembro de 
2019.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Habitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Regularização Fundiária Urbana

Edital nº 175/2019
EDITAL

CRF – CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, no cumprimento de 
suas atribuições legais, FAZ SABER a todos quantos o presente 
EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem.  Que no dia 20 de 
junho de 2018, foi realizado a Reunião da Comissão Permanente 
de Urbanização e Legislação dos Loteamentos em Fase de Regu-
larização – COPEUR,  no qual foi aprovado a emissão da presente 
CRF, conforme deliberação nº. 21/2018 do núcleo urbano informal 
denominado ESTÂNCIA SÃO PEDRO – VILA AZUL, Agente Promo-
tor da Regularização SOCIEDADE ORGANIZADORA E ADMINIS-
TRADORA ESTÂNCIA SÃO PEDRO VILA AZUL, Classifi cado em 
INTERESSE ESPECÍFICO, CERTIDÃO nº 17/2019 consolidado no 
imóvel das matrículas nº. 42.778 do 1º Registro de Imóveis de São 
José do Rio Preto, em conformidade com os termos da Lei Federal 
nº 13.465, de 11 de julho de 2017, art.32).  
Em São José do Rio Preto, aos 20 dias do mês de novembro de 
2019.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Habitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Regularização Fundiária Urbana

Edital nº 176/2019
EDITAL

CRF – CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, no cumprimento de 
suas atribuições legais, FAZ SABER a todos quantos o presente 
EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem.  Que no dia 27 de 
agosto de 2019, foi realizado a Reunião da Comissão Permanen-
te de Urbanização e Legislação dos Loteamentos em Fase de 
Regularização – COPEUR,  no qual foi aprovado a emissão da 
presente CRF, conforme deliberação nº. 49/2019 do núcleo urbano 
informal denominado SÃO FELÍCIO, Agente Promotor da Regulari-
zação ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE CHÁCARAS DA 
ESTÂNCIA SÃO FELÍCIO, Classifi cado em INTERESSE ESPECÍ-
FICO, CERTIDÃO nº 18/2019 consolidado no imóvel das matrículas 
nº. 42.591 do 1º Registro de Imóveis de São José do Rio Preto, em 
conformidade com os termos da Lei Federal nº 13.465, de 11 de 
julho de 2017, art.32).  
Em São José do Rio Preto, aos 20 dias do mês de novembro de 
2019.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Habitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Regularização Fundiária Urbana

Edital nº 177/2019
EDITAL

CRF – CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, no cumprimento de 
suas atribuições legais, FAZ SABER a todos quantos o presente 
EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem.  Que no dia 20 de 
junho de 2018, foi realizado a Reunião da Comissão Permanente 
de Urbanização e Legislação dos Loteamentos em Fase de Regu-
larização – COPEUR,  no qual foi aprovado a emissão da presente 
CRF do núcleo urbano informal denominado ALVORADA II, Agente 
Promotor da Regularização MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO, Classifi cado em INTERESSE SOCIAL, CERTIDÃO nº 
04/2018 consolidado no imóvel  da  matrícula nº. 3.894 do 1º Regis-
tro de Imóveis de São José do Rio Preto, em conformidade com os 
termos da Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, art.32).  
Em São José do Rio Preto, aos 20 dias do mês de novembro de 
2019.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Habitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Regularização Fundiária Urbana

Edital nº 178/2019
EDITAL

CRF – CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, no cumprimento de 
suas atribuições legais, FAZ SABER a todos quantos o presente 
EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem.  Que no dia 20 de 
junho de 2018, foi realizado a Reunião da Comissão Permanente 
de Urbanização e Legislação dos Loteamentos em Fase de Regu-
larização – COPEUR,  no qual foi aprovado a emissão da presente 
CRF do núcleo urbano informal denominado RECANTO DAS AVES, 
Agente Promotor da Regularização MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO, Classifi cado em INTERESSE SOCIAL, CERTIDÃO nº 
06/2018 consolidado no imóvel  da  matrícula nº. 8.362 do 1º Regis-
tro de Imóveis de São José do Rio Preto, em conformidade com os 
termos da Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, art.32).  
Em São José do Rio Preto, aos 20 dias do mês de novembro de 
2019.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Habitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Regularização Fundiária Urbana

Edital nº 179/2019
EDITAL

CRF – CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, no cumprimento de 
suas atribuições legais, FAZ SABER a todos quantos o presente 
EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem.  Que no dia 11 de 
julho de 2012, foi realizado a Reunião da Comissão Permanente de 
Urbanização e Legislação dos Loteamentos em Fase de Regula-
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rização – COPEUR,  no qual foi aprovado a emissão da presente 
CRF do núcleo urbano informal denominado VITÓRIA, Agente Pro-
motor da Regularização MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRE-
TO, Classifi cado em INTERESSE SOCIAL, CERTIDÃO nº 01/2018 
consolidado no imóvel  da  matrícula nº. 42.778 do 1º Registro de 
Imóveis de São José do Rio Preto, em conformidade com os termos 
da Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, art.32). 
Em São José do Rio Preto, aos 20 dias do mês de novembro de 
2019.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Habitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Regularização Fundiária Urbana

Edital nº 180/2019
EDITAL

CRF – CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, no cumprimento de 
suas atribuições legais, FAZ SABER a todos quantos o presente 
EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem.  Que no dia 10 de 
outubro de 2018, foi realizado a Reunião da Comissão Permanente 
de Urbanização e Legislação dos Loteamentos em Fase de Regu-
larização – COPEUR,  no qual foi aprovado a emissão da presen-
te CRF do núcleo urbano informal denominado SÃO PEDRO II, 
Agente Promotor da Regularização MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO, Classifi cado em INTERESSE SOCIAL, CERTIDÃO nº 
01/2018 consolidado no imóvel  da  matrícula nº. 73.564 do 1º Re-
gistro de Imóveis de São José do Rio Preto, em conformidade com 
os termos da Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, art.32).  
Em São José do Rio Preto, aos 20 dias do mês de novembro de 
2019.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Habitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Regularização Fundiária Urbana

Edital nº 181/2019
EDITAL

CRF – CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, no cumprimento de 
suas atribuições legais, FAZ SABER a todos quantos o presente 
EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem.  Que no dia 10 de 
outubro de 2018, foi realizado a Reunião da Comissão Permanente 
de Urbanização e Legislação dos Loteamentos em Fase de Regu-
larização – COPEUR,  no qual foi aprovado a emissão da presente 
CRF do núcleo urbano informal denominado SÃO FRANCISCO, 
Agente Promotor da Regularização MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO, Classifi cado em INTERESSE ESPECÍFICO, CERTI-
DÃO nº 08/2018 consolidado no imóvel  da  matrícula nº. 43.844 do 
2º Registro de Imóveis de São José do Rio Preto, em conformidade 
com os termos da Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, 
art.32). 
Em São José do Rio Preto, aos 20 dias do mês de novembro de 
2019.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Habitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Regularização Fundiária Urbana

Edital nº 182/2019
EDITAL

CRF – CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, no cumprimento de 
suas atribuições legais, FAZ SABER a todos quantos o presente 
EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem.  Que no dia 14 de 
novembro de 2018, foi realizado a Reunião da Comissão Perma-
nente de Urbanização e Legislação dos Loteamentos em Fase de 
Regularização – COPEUR,  no qual foi aprovado a emissão da 
presente CRF do núcleo urbano informal denominado SÃO JOSÉ 
OPERÁRIO,  Agente Promotor da Regularização MUNICÍPIO DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, Classifi cado em INTERESSE SO-
CIAL, CERTIDÃO nº 09/2019 consolidado no imóvel  da  matrícula 
nº. 1.468 do 1º Registro de Imóveis de São José do Rio Preto, em 
conformidade com os termos da Lei Federal nº 13.465, de 11 de 
julho de 2017, art.32).  
Em São José do Rio Preto, aos 20 dias do mês de novembro de 
2019.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Habitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Regularização Fundiária Urbana

Edital nº 183/2019
EDITAL

CRF – CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, no cumprimento de 
suas atribuições legais, FAZ SABER a todos quantos o presente 
EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem.  Que no dia 13 de 
março de 2019, foi realizado a Reunião da Comissão Permanente 
de Urbanização e Legislação dos Loteamentos em Fase de Regu-
larização – COPEUR,  no qual foi aprovado a emissão da presente 
CRF do núcleo urbano informal denominado SÃO JOÃO (OLÍMPIA)  
Agente Promotor da Regularização MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO, Classifi cado em INTERESSE ESPECÍFICO, CERTI-
DÃO nº 12/2019 consolidado no imóvel  da  matrícula nº. 50.219 do 
1º Registro de Imóveis de São José do Rio Preto, em conformidade 
com os termos da Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, 
art.32).  
Em São José do Rio Preto, aos 20 dias do mês de novembro de 
2019.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Habitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Regularização Fundiária Urbana

Edital nº 184/2019
EDITAL

CRF – CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, no cumprimento de 
suas atribuições legais, FAZ SABER a todos quantos o presente 
EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem.  Que no dia 28 de 
outubro de 2015, foi realizado a Reunião da Comissão Perma-
nente de Urbanização e Legislação dos Loteamentos em Fase de 
Regularização – COPEUR,  no qual foi aprovado a emissão da 
presente CRF do núcleo urbano informal denominado CHÁCARA 
SÃO JORGE, Agente Promotor da Regularização MUNICÍPIO DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, Classifi cado em INTERESSE SO-
CIAL, CERTIDÃO nº 12/2019 consolidado no imóvel  da  matrícula 

nº. 95.164 do 1º Registro de Imóveis de São José do Rio Preto, em 
conformidade com os termos da Lei Federal nº 13.465, de 11 de 
julho de 2017, art.32).  
Em São José do Rio Preto, aos 20 dias do mês de novembro de 
2019.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Habitação

Secretaria Municipal de Obras
Notifi cação 5433/2019 

                  Fica notifi cado, Everton Ribeiro de Lima, proprietário do 
imóvel sito à Rua Gelson Antônio Rasteli, nº 358, quadra 08, Lote 
17, Residencial Bom Sucesso, que em virtude de ter sido enviado a 
Notifi cação de Embargo  nº 5433, datada em 08/10/2019, assinada 
pelo fi scal Nazareno Marinho de Souza Júnior, tratando de acrés-
cimo residencial incidindo sobre recuo lateral em fase de alvenaria 
de elevação, em desacordo com a lei de zoneamento em vigor e/ou 
projeto aprovado, em desacordo com as Leis Municipais 5.135/92, 
5.749/95, 8.680/02 e 8.712/02, artigo de nº 43, sendo que foi devol-
vido  pela Empresa de Correios e Telégrafos o AR 42511958 5 BR 
acusando “não procurado”.
                   Fica a presente obra a partir da publicação desta, em-
bargada e sujeita as penalidades previstas nas citadas leis. Caso a 
construção não seja paralisada de imediato e providenciada no pra-
zo de 15 (quinze) dias a eliminação da irregularidade que originou o 
presente EMBARGO, será aplicada a multa no valor de R$ 577,50 
(quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta  centavos) e medidas 
judiciais cabíveis para o caso.
São José do Rio Preto, 19 de novembro, 2019.
Nazareno Marinho de Souza Júnior 
Agente Fiscal de Posturas  - Obras

 

 

Edital n° 072/2019  
A Secretaria Municipal da Fazenda – INSPETORIA FISCAL TRIBUTÁRIA vem notificar que os requerimentos 
protocolados abaixo descritos tiveram a seguinte decisão: 
PROTOCOLO DATA REQUERENTE DECISÃO 
2019261090 06/08/2019 BRAGA & SILVA PET LTDA ME DEFERIDO 

2019313010 16/09/2019 SOCIEDADE EDUCACIONAL ACQUARONI DE 
ENSINO MÉDIO LTDA DEFERIDO 

2019325665 25/09/2019 PLENO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA DEFERIDO 

2019325680 25/09/2019 SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 
DO TRANSPORTE DEFERIDO 

2019326745 26/09/2019 SETCORP 167 URBANIZADORA LTDA DEFERIDO 
2019332971 01/10/2019 KELVIN MARCOS WOLF RAVAZZI 09809765886 DEFERIDO 

2019323710 
2019333285 

24/09/2019 
01/10/2019 

COOPERATIVA DE TRABALHO NACIONAL DE 
PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS DE CONSULTORIA E 
GESTÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS 
SOCIOCULTURAIS E EDUCATIVAS 

INDEFERIDO 

Informa-se ainda que os referidos protocolos serão arquivados na pasta de cadastro das empresas.  
São José do Rio Preto, 19 de novembro de 2019 
LARYSSA CHAVES LIMA 
Auditor Fiscal Tributário Municipal 
Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 
PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2019000295427 01309/11 A L DE JESUS MAR E MERCEARIA Renovação de Licença de Funcionamento 
2019000295512 00866/18 ALINI DANIELI VIANA SABINO Renovação de Licença de Funcionamento 
2019000293797 01450/07 ANDRE ARCANJO GRECCO Renovação de Licença de Funcionamento 
2019000295534 00911/10 ANGELO SOARES NETO Renovação de Licença de Funcionamento 
2019000125372 01545/06 ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA Renovação de Licença de Funcionamento 
2019000245044 01545/06 ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA Alteração de Dados Cadastrais - Razão Social 
2019000295288 01342/98 BAR DO PAULO LTDA Alteração de Dados Cadastrais - Responsabilidade Legal 
2019000141829 00347/09 CASA DE CARNES DOIS IRMÃOS RIO PRETO LTDA ME Alteração de Dados Cadastrais - Endereço 
2019000294433 01386/98 CENTRO AUDITIVO RIO PRETO LTDA Renovação de Licença de Funcionamento 
2019000210869 01235/19 CLAYTON ROCHA LARA CARRERA Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 
2019000293457 01472/14 CLINICA DE CIRURGIA PEDIÁTRICA RIO PRETO LTDA Renovação de Licença de Funcionamento 
2019000296468 00808/01 CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA EDWIGES LTDA Renovação de Licença de Funcionamento 
2019000117447 00287/09 CONDOMINIO EDIFICIO ANA AUGUSTA  Renovação de Licença de Funcionamento 
2019000114310 01241/06 CONDOMINIO EDIFICIO JOSE SIGNORINI Renovação de Licença de Funcionamento 

2019000295463 00331/04 CONDOMINIO RESIDENCIAL EDIFICIO RENOIR Alteração de Dados Cadastrais - Baixa de 
Responsabilidade Técnica 

2019000295477 00331/04 CONDOMINIO RESIDENCIAL EDIFICIO RENOIR Alteração de Dados Cadastrais - Assunção de 
Responsabilidade Técnica 

2019000295483 00331/04 CONDOMINIO RESIDENCIAL EDIFICIO RENOIR Renovação de Licença de Funcionamento 
2019000135449 00317/18 CONSULTA MAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Alteração de Dados Cadastrais - Responsabilidade Legal 
2019000135455 00317/18 CONSULTA MAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Renovação de Licença de Funcionamento 
2019000296532 00781/15 COSTA & GARBI CONFEITARIA LTDA Alteração de Dados Cadastrais - Endereço 
2019000088633 00584/19 D N URZEDO Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 
2019000295556 00293/18 DANIELE DEL GUINGARO 40553145827 Renovação de Licença de Funcionamento 
2019000247925 01650/15 DEVANIR BARBOZA 73631221800 Renovação de Licença de Funcionamento 

 

 

2019000140059 00816/19 DLP CENTRO ESPECIALIZADO EM TERAPIAS 
ESTÉTICAS EIRELI Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 

2019000140051 00815/19 DLP CENTRO ESPECIALIZADO EM TERAPIAS 
ESTÉTICAS EIRELI Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 

2019000101938 00816/12 DROGARIA E PERFUMARIA LARANJÃO LTDA  Alteração de Dados Cadastrais - Assunção de 
Responsabilidade Técnica 

00638/00 C 00638/00 ELZA MARIA SOUZA MOURA Cancelamento de Licença de Funcionamento / Desativação 
do CEVS 

2019000217693 01275/12 EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODUTOS 
CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA Renovação de Licença de Funcionamento 

2019000294463 00458/11 FABIO GUIRADO DIAS Renovação de Licença de Funcionamento 

2019000165992 00114/05 FARMA KOGA DROGARIA EIRELI EPP Alteração de Dados Cadastrais - Assunção de 
Responsabilidade Técnica 

2019000165979 00114/05 FARMA KOGA DROGARIA EIRELI EPP Alteração de Dados Cadastrais - Baixa de 
Responsabilidade Técnica 

2019000165213 00114/05 FARMA KOGA DROGARIA EIRELI EPP Alteração de Dados Cadastrais - Assunção de 
Responsabilidade Técnica 

2019000096006 01129/15 FARMA SEVEN RIO PRETO EIRELI EPP Alteração de Dados Cadastrais - Assunção de 
Responsabilidade Técnica 

2019000209403 00557/13 FISAEP SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA Renovação de Licença de Funcionamento 

2019000140880 00913/04 FLORES & VICENTE LTDA ME Alteração de Dados Cadastrais - Responsabilidade Legal 

2019000140868 00913/04 FLORES & VICENTE LTDA ME Alteração de Dados Cadastrais - Razão Social 

2019000140887 00913/04 FLORES & VICENTE LTDA ME Renovação de Licença de Funcionamento 

2019000049854 00376/04 FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Renovação de Licença de Funcionamento 

2019000359600 00370/18 GODOY PRINCIPIO ATIVO FARMACIA EIRELI ME Alteração de Dados Cadastrais - Assunção de 
Responsabilidade Técnica 

2019000359590 00370/18 GODOY PRINCIPIO ATIVO FARMACIA EIRELI ME Alteração de Dados Cadastrais - Razão Social 
2019000152419 00370/18 GODOY PRINCIPIO ATIVO FARMACIA EIRELI ME Renovação de Licença de Funcionamento 
2019000292967 01451/10 HOSPITAL DO OLHO RIO PRETO LTDA Renovação de Licença de Funcionamento 
2019000295216 01540/00 INCOR RIO PRETO LTDA Renovação de Licença de Funcionamento 

 

 

2019000167546 00762/14 INSTITUTO DE RADIODIAGNÓSTICO RIO PRETO LTDA Alteração de Dados Cadastrais - Baixa de 
Responsabilidade Técnica 

2019000167555 00762/14 INSTITUTO DE RADIODIAGNÓSTICO RIO PRETO LTDA Renovação de Licença de Funcionamento 

2019000167529 01546/13 INSTITUTO DE RADIODIAGNÓSTICO RIO PRETO LTDA Alteração de Dados Cadastrais - Baixa de 
Responsabilidade Técnica 

2019000167536 01546/13 INSTITUTO DE RADIODIAGNÓSTICO RIO PRETO LTDA Renovação de Licença de Funcionamento 
2018000323103 01293/16 INSTITUTO DE RADIODIAGNÓSTICO RIO PRETO LTDA Renovação de Licença de Funcionamento 
2019000294371 01550/09 JAQUELINE BARBOSA GAVILHA Renovação de Licença de Funcionamento 
2019000296643 00999/00 JOAO BATISTA SALOMAO JUNIOR S/S LTDA Alteração de Dados Cadastrais - Endereço 
2019000294479 00601/04 JOAO ROBERTO ALVES Renovação de Licença de Funcionamento 
2019000295374 01275/11 JULIANA CRISTINA MIRANDA Alteração de Dados Cadastrais - Endereço 

2019000290648 01832/19 JULIO MASSAO ITO FILHO Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 
2019000294285 00743/12 LARISSA GREGORINI PARANHOS 38076290848 Renovação de Licença de Funcionamento 
2019000295548 00868/18 MAIRA APARECIDA ARAUJO CARDOSO Alteração de Dados Cadastrais - Endereço 

2019000294267 00773/12 MARIA CARMEN LUNARDI MONTEIRO Renovação de Licença de Funcionamento 

2019000295207 01180/18 MARINLESSE SAUDE CLINICA MEDICA LTDA Renovação de Licença de Funcionamento 
2019000293272 01845/19 MATHEUS FELIPE GONÇALVES Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 
2019000327495 02115/19 NUTRIRMAIS COZINHA INDUSTRIAL LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 

2019000381077 00861/00 ORCILIO DA SILVA PEREIRA Renovação de Licença de Funcionamento 

2019000344360 01108/14 ORTHOMAXX HOSPITALAR EIRELI EPP Alteração de Dados Cadastrais - Ampliação/ Redução de: 
Atividade/ Classe e ou Categoria de Produtos 

2019000241237 01108/14 ORTHOMAXX HOSPITALAR EIRELI EPP Renovação de Licença de Funcionamento 

2019000241232 01108/14 ORTHOMAXX HOSPITALAR EIRELI EPP Alteração de Dados Cadastrais - Assunção de 
Responsabilidade Técnica 

2019000239630 01108/14 ORTHOMAXX HOSPITALAR EIRELI EPP Alteração de Dados Cadastrais - Baixa de 
Responsabilidade Técnica 

2019000294139 01846/19 RECC DO BRASIL COSMETICOS LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 
2019000294153 01847/19 RECC DO BRASIL COSMETICOS LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 

 

 

2019000295721 00029/09 ROSINHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA Renovação de Licença de Funcionamento 
2019000309287 02019/19 S V GIGA COMERCIO DE PRESENTES LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 

2019000294098 00927/17 SOFIA CASA DE CARNES EIRELI Cancelamento de Licença de Funcionamento / Desativação 
do CEVS 

2019000292838 01225/09 SOUZA & PALMEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Renovação de Licença de Funcionamento 
2019000295524 00293/17 SUPREMA DERMO NUTRITION LTDA Renovação de Licença de Funcionamento 
2019000294448 01786/10 VALQUÍRIA APARECIDA MENEGALDO DA SILVA Renovação de Licença de Funcionamento 
2019000293443 01092/18 VIA KLARO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA Renovação de Licença de Funcionamento 
2019000295545 01231/18 VMBE LANCHONETE LTDA Renovação de Licença de Funcionamento 
2019000294552 00867/04 W. A. N. LOPES & CIA LTDA Alteração de Dados Cadastrais - Razão Social 
2019000294559 00867/04 W. A. N. LOPES & CIA LTDA Alteração de Dados Cadastrais - Responsabilidade Legal 

2019000294569 00867/04 W. A. N. LOPES & CIA LTDA Renovação de Licença de Funcionamento 

2019000296450 00897/17 ZAPPAS CAFÉ LTDA  Renovação de Licença de Funcionamento 
2019000296439 00896/17 ZAPPAS CAFÉ LTDA  Renovação de Licença de Funcionamento 
2019000133779 00786/19 ROQUELINA DOS SANTOS DE OLIVEIRA 38131811549 Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 

2019000084984 01154/13 SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE ÁGUA E 
ESGOTO Renovação de Licença de Funcionamento 

2019000087053 01135/13 SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE ÁGUA E 
ESGOTO Renovação de Licença de Funcionamento 

2019000072898 01140/13 SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE ÁGUA E 
ESGOTO Renovação de Licença de Funcionamento 

2019000087145 01136/13 SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE ÁGUA E 
ESGOTO Renovação de Licença de Funcionamento 

2019000143496 00380/19 SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE ÁGUA E 
ESGOTO Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 

2019000087085 00501/14 SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE ÁGUA E 
ESGOTO Renovação de Licença de Funcionamento 

2019000308445 00387/13 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA Alteração de Dados Cadastrais - Responsabilidade Legal 
2019000309933 00387/13 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA Renovação de Licença de Funcionamento 

2019000218555 00649/01 UBS SÃO FRANCISCO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 
DOUTOR HUBERT RICHARD PONTES Renovação de Licença de Funcionamento 

 

 

2019000138512 01775/11 VANESSA DA SILVA MELO EIRELI EPP Alteração de Dados Cadastrais - Baixa de 
Responsabilidade Técnica 

2019000138523 01775/11 VANESSA DA SILVA MELO EIRELI EPP Renovação de Licença de Funcionamento 
2019000140780 00820/19 VICTORIA JUNQUEIRA FRANCO RIBEIRO 40952920832 Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 
 

EDITAL DE PROTOCOLOS INDEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2019000193942 01713/15 CASA DE REPOUSO VIVER BEM LTDA ME Renovação de Licença de Funcionamento 

2019000114643 00701/19 EBENEZER NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2019000091696 00677/06 FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO  Renovação de Licença de Funcionamento 

2019000121809 00734/19 JULIO CESAR NUNES Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2019000121802 00988/00 JULIO CESAR NUNES Renovação de Licença de Funcionamento 

2019000112344 00683/19 LUANA AREDES BARBOSA Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

São José do Rio Preto, 20 de Novembro de 2019. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente de Vigilância Sanitária 

Editais de
CONVOCAÇÃO

Prefeitura Municipal de
TANABI

Prefeitura do Município de Tanabi. 

Pregão Presencial n° 34/2019. Objeto: Aquisição de equipamentos 
e material permanente, conforme proposta do ministério da saúde 
nº. 14122.997000/1180-13, conforme descrito no anexo I deste 
edital. Fica designada para o dia 04 de dezembro de 2019, as 
09h15min, a sessão de entrega de envelopes, credenciamento e 
negociação. O edital poderá ser adquirido na Prefeitura do Municí-
pio de Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 – Centro – TODOS 
OS DIAS ÚTEIS DAS 09H00 ÀS 15H00 ou pelo site: www.tanabi.
sp.gov.br. Tanabi, 19 de novembro de 2019. Fernando Cardoso 
Casarin – Pregoeiro; Norair Cassiano da Silveira – Prefeito do Muni-
cípio.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS META-
LÚRGICAS, MECÂNICAS, MATERIAIS ELÉTRICOS, ELETRÔ-
NICOS, ESQUADRIAS METÁLICAS, EQUIPAMENTOS RODO-
VIÁRIOS, FERROVIÁRIOS, SERRALHERIA E DE MÓVEIS DE 

METAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.

CNPJ. 56.359.110/0001-07.
Assembléia Geral Ordinária.
Pelo presente edital fi cam convocados os associados deste sindica-
to, quites e em gozo dos seus direitos sindicais, para a assembléia 
geral ordinária a realizar-se no dia 25 de novembro de 2019, em 
nossa sede social sita a Rua Atílio Nicoleti, 52 - Jardim Conceição,  
nesta cidade de São José do Rio Preto, às 16:00 horas, em primei-
ra convocação, para discutirem a seguinte ordem do dia: a) leitura, 
discussão e votação da ata da assembléia anterior;  b) leitura, 
discussão e votação da Proposta Orçamentária para o ano de 2020, 
com o parecer do conselho fi scal. Caso não haja numero legal da 
hora anunciada, a assembléia será realizada duas horas depois, 
com qualquer número de presentes.  São José do Rio Preto/SP, 20 
de novembro de 2019.
MARCOS DONIZETE DE SOUZA.
Presidente. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 
CONVOCO PARA ASSEMBLEIA GERAL, DE ELEIÇAO E PÓSSE 
DA NOVA DIRETORIA PARA O BIENIO 2019/2020 A 2020/2021 
DA – APFR - ASSOCIÇÃO DE PRESERVAÇÃO FERROVIARIA 
RIOPRETENSE, SÃO JOSÉ DO RIOPRETO S.P
 
Art. 1º- Em cumprimento do Art. 48 do Estatuto, fi cam convocados 
todos os sócios interessados em participarem da ASSEMBLÉIA 
GERAL, DE ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA DA – APFR - 
ASSOCIÇÃO DE PRESERVAÇÃO FERROVIARIA RIOPRETENSE, 
a ser realizada no dia 20 de dezembro de 2019, com início às 19:00 
horas, em primeira convocação, com a presença de 50% + 1 dos 
sócios, ou 19:30 horas, em segunda convocação, com qualquer 
número de presentes,  a ser realizada na Avenida Alberto Andalo, 
2886 sala 01, centro, São José do Rio Preto -SP:

01 – Registro de Chapa para concorrer até as 15:00 Horas do dia 
20/12/2019.
02 -  O conselho permanente emitira o parecer aprovando as cha-
pas concorrente ou rejeitando respeitando o Estatuto.
03 – Eleição da Diretoria e de seu Conselho Fiscal; das chapas 
inscritas e aprovada pelo conselho permanente.
04 – Posse da chapa eleita.

São Jose do rio Preto, 20 de novembro de 2019

Presidente da comissão

Prefeitura Municipal de
BADY BASSITT

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

 

 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT 
 
Processo 039/2019 - CONVITE Nº. 010/2019 
A Prefeitura Municipal de Bady Bassitt convoca as empresas abaixo 
relacionadas para a apresentação das amostras para análise pela Comissão 
Técnica. 
Item Descrição Empresa 

1 
Fralda descartável infantil tamanho 
G.  

CLEBER MICHAEL PAGANELI 

2 Fralda descartável juvenil.  
M&D COMERCIAL 
HOSPITALAR LTDA 

3 
Fralda descartável adulto geriátrica 
tamanho P (peso até 40kg).  

CLEBER MICHAEL PAGANELI 

4 
Fralda descartável adulto geriátrica 
tamanho M (peso de 40 kg a 70 kg).  

CIRURGICA SOUZA RIO 
PRETO EIRELI ME 

5 
Fralda descartável adulto geriátrica 
tamanho G (peso de 70kg a 90 kg).  

CLEBER MICHAEL PAGANELI 

6 
Fralda descartável adulto geriátrica 
tamanho XG (peso acima de 90kg).  

CIRURGICA SOUZA RIO 
PRETO EIRELI ME 

Nos termos do edital, as empresas tem o prazo de 05 (cinco) dias úteis a 
contar desta publicação para apresentação das referidas amostras. Alexandre 
Santos Menezes – Presidente da Comissão de Licitações. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL. A Prefeitura Municipal de Guapiaçu torna público aos interessados a realização do Pregão 
Presencial nº 133/2019, objeto do Processo Licitatório nº 165/2019. TIPO: Menor preço unitário. OBJETO: A presente licitação tem por objeto 
a contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação e execução dos serviços forro em lâmina de PVC e serviço especializado 
de instalação de Calhas, na sede da Rodoviária Municipal, conforme termo de referência anexo a este edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO 
PÚBLICA: 03 de dezembro de 2019, às 10:00 horas, na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 20/11/2019, das 08:00 horas às 17:00 
horas, no site oficial da prefeitura www.guapiacu.sp.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, com sede na Avenida 
Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, C.E.P.: 15.110-000. DATA DO EDITAL: 19/11/2019. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.
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EDITAL NORMATIVO DO CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2019 

 
 
O SeMAE - SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, por seu Superintendente, no uso de suas 

atribuições legais, em cumprimento ao que determina o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal e demais 

legislações pertinentes, torna público aos interessados que estarão abertas as inscrições para o Concurso Público n.º 

01/2019, destinado ao provimento de 50 (cinquenta) vagas para diversos cargos de seu quadro de pessoal. O 

presente concurso reger-se-á pelas normas estabelecidas neste edital. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. A organização e realização do Concurso Público estão sob a responsabilidade da Fundação para o Vestibular da 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”- VUNESP. 

1.2. O acompanhamento do Concurso Público está sob responsabilidade da Comissão, designada por meio da 

Portaria n.º 111, de 22 de agosto de 2019. 

1.3. Os candidatos aprovados, dentro do número de vagas estabelecidas neste edital, serão investidos sob o regime 

jurídico da Lei Complementar n.º 05, de 28 de dezembro de 1990 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais) e 

suas alterações e submetidos ao regime próprio de Previdência Social. 

1.3.1. Aplicam-se ainda aos candidatos aprovados as disposições previstas na Lei Complementar n.º 266, de 06 de 

outubro de 2008 e suas alterações. 

1.4. O Concurso terá prazo de validade de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, uma única vez, a 

critério da Autarquia,  a contar da data de publicação de sua homologação. 

1.5. O presente Concurso tem a finalidade de prover cargos vagos, conforme Quadro 1, e os que vierem a vagar, no 

período de validade do Concurso e eventual prorrogação. 

1.6. A jornada semanal de trabalho para os cargos é a prevista no Quadro 1 do subitem 2.1, e os horários de trabalho 

serão definidos a critério da Autarquia, em função da natureza dos cargos, atividades, plantões, escalas, atendendo 

as necessidades do SeMAE e o interesse público. 

1.7. As provas serão realizadas no município de São José do Rio Preto, estado de São Paulo, exceto no caso de 

indisponibilidade de locais suficientes e/ou adequados, situação que ocasionará a realização em outras localidades. 

1.8.  O SeMAE e a Fundação VUNESP não se responsabilizam por despesa de deslocamento, de estadia e/ou de 

alimentação para a prestação das provas. 

 

2. DOS CARGOS 

2.1. Segue ao final deste capítulo, no Quadro 1, as informações sobre os cargos,  o número total de vagas oferecidas, 

vaga reservada para os candidatos com deficiência, jornada semanal de trabalho, os vencimentos iniciais e os 

requisitos para o ingresso.  

2.2. Os vencimentos iniciais correspondem ao mês de publicação deste Edital. 

2.3. As atribuições do cargo estão descritas no Anexo I do presente Edital. 

 
QUADRO I 
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CARGOS 
TOTAL 

DE 
VAGAS 

VAGAS 
PARA 

AMPLA 
CONCORR

ÊNCIA 

VAGAS 
PARA 

PESSOAS 
COM 

DEFICIÊNCIA 
(5%) 

VENCIMENTOS (R$) REQUISITOS 
MÍNIMOS 

CARGA 
HORÁRIA 

Agente 
Administrativo 15 14 1 

R$ 2.105,68 
+ 

R$ 400,00 * 
(Auxílio Alimentação) 

+ 
R$ 350,00 

(Auxílio Saúde) 

Ensino Médio 
Completo. 40 

Agente 
Administrativo - 
Técnico em 
Contabilidade 

1 1 0 

R$ 2.105,68 
+ 

R$ 400,00 * 
(Auxílio Alimentação) 

+ 
R$ 350,00 

(Auxílio Saúde) 

Ensino Médio 
Completo/Curso 

Técnico em 
Contabilidade. 

40 

Agente de 
Saneamento 5 5 0 

R$ 2.105,68 
+ 

R$ 400,00 * 
(Auxílio Alimentação) 

+ 
R$ 350,00 

(Auxílio Saúde) 

Ensino Médio 
Completo. 40 

Agente de 
Saneamento - 
Técnico em 
Edificações 

4 4 0 

R$ 2.105,68 
+ 

R$ 400,00 * 
(Auxílio Alimentação) 

+ 
R$ 350,00 

(Auxílio Saúde) 

Ensino Médio 
Completo/Curso 

Técnico em 
Edificações. 

40 

Agente de 
Saneamento - 
Técnico em 
Eletrotécnica 

3 3 0 

R$ 2.105,68 
+ 

R$ 400,00 * 
(Auxílio Alimentação) 

+ 
R$ 350,00 

(Auxílio Saúde) 

Ensino Médio 
Completo/Curso 

Técnico em 
Eletrotécnica. 

40 

Agente de 
Saneamento - 
Técnico em 
Mecânica, 
Eletromecânica 
ou Mecatrônica 

1 1 0 

R$ 2.105,68 
+ 

R$ 400,00 * 
(Auxílio Alimentação) 

+ 
R$ 350,00 

(Auxílio Saúde) 

Ensino Médio 
Completo/Curso 

Técnico em 
Mecânica, 

Eletromecânica 
ou Mecatrônica. 

40 
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Agente de 
Saneamento - 
Técnico em 
Química ou 
Microbiologia 

4 4 0 

R$ 2.105,68 
+ 

R$ 400,00 * 
(Auxílio Alimentação) 

+ 
R$ 350,00 

(Auxílio Saúde) 

Ensino Médio 
Completo/Curso 

Técnico em 
Química ou 

Microbiologia. 

40 

Agente de 
Saneamento I 3 3 0 

R$ 2.105,68 
+ 

R$ 400,00 * 
(Auxílio Alimentação) 

+ 
R$ 350,00 

(Auxílio Saúde) 

Ensino Médio 
Completo/Cartei
ra Nacional de 
Habilitação - 

Categoria 
mínima A/B. 

40 

Agente de 
Saneamento II 2 2 0 

R$ 2.105,68 
+ 

R$ 400,00 * 
(Auxílio Alimentação) 

+ 
R$ 350,00 

(Auxílio Saúde) 

Ensino Médio 
Completo/Cartei
ra Nacional de 
Habilitação - 

Categoria 
mínima C. 

40 

Agente de 
Saneamento III 2 2 0 

R$ 2.105,68 
+ 

R$ 400,00 * 
(Auxílio Alimentação) 

+ 
R$ 350,00 

(Auxílio Saúde) 

Ensino Médio 
Completo/Cartei
ra Nacional de 
Habilitação - 

Categoria 
mínima E. 

40 

Analista 
Administrativo 1 1 0 

R$ 4.942,46 
+ 

R$ 400,00 * 
(Auxílio Alimentação) 

+ 
R$ 350,00 

(Auxílio Saúde) 

Superior 
Completo em 

Administração, 
Economia ou 

Ciências 
Contábeis. 

40 

Arquivista 1 1 0 

R$ 4.942,46 
+ 

R$ 400,00 * 
(Auxílio Alimentação) 

+ 
R$ 350,00 

(Auxílio Saúde) 

Curso Superior 
Completo em 
Arquivologia. 

40 

Assistente 
Social 1 1 0 

R$ 4.942,46 
+ 

R$ 400,00 * 
(Auxílio Alimentação) 

+ 
R$ 350,00 

(Auxílio Saúde) 

Curso Superior 
Completo em 

Serviço Social. 
40 

 
 

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - ESTADO DE SÃO PAULO 

 
 

Rua Antonio de Godoy, 2181 - Telefone: (17) 3211-8100 - CEP 15061-020 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO- SP  

  4 

Gestor de 
Saneamento - 
Engenharia Civil 

5 5 0 

R$ 4.942,46 
+ 

R$ 400,00 * 
(Auxílio Alimentação) 

+ 
R$ 350,00 

(Auxílio Saúde) 

Curso Superior 
Completo em 
Engenharia 

Civil, 
reconhecido 

pelo Mec. 

40 

Gestor de 
Saneamento - 
Engenharia 
Mecânica 

1 1 0 

R$ 4.942,46 
+ 

R$ 400,00 * 
(Auxílio Alimentação) 

+ 
R$ 350,00 

(Auxílio Saúde) 

Curso Superior 
Completo em 
Engenharia 
Mecânica, 

reconhecido 
pelo Mec. 

40 

Gestor de 
Saneamento - 
Engenharia 
Sanitária 

1 1 0 

R$ 4.942,46 
+ 

R$ 400,00 * 
(Auxílio Alimentação) 

+ 
R$ 350,00 

(Auxílio Saúde) 

Curso Superior 
Completo em 
Engenharia 
Sanitária, 

reconhecido 
pelo Mec. 

40 

 

 

*Valor dos auxílios é variável, conforme assiduidade. 
 

3. DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NOS CARGOS 

3.1. São requisitos para a investidura nos cargos, que serão averiguados para a posse: 

3.1.1. ser aprovado neste Concurso Público; 

3.1.2. ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou, no caso de estrangeiro, gozar das prerrogativas previstas no artigo 12 

da Constituição Federal e demais disposições legais; 

3.1.3. estar em pleno gozo dos direitos civis e políticos; 

3.1.4. estar em dia com as obrigações eleitorais; 

3.1.5. estar em dia com as obrigações militares (para os candidatos do sexo masculino); 

3.1.6. possuir e comprovar os requisitos exigidos para o exercício do cargo, elencados no Quadro 01, do Capítulo 2, 

deste Edital; 

3.1.7.  ter idade mínima de 18 (dezoito) anos e inferior a 75 (setenta e cinco) anos, na data da posse; 

3.1.8. ser considerado apto física e mentalmente para o exercício das atribuições do cargo público (Anexo I), 
conforme exame médico admissional; 
3.1.9. não ter sido demitido do serviço público Federal, Estadual ou Municipal, em conseqüência de processo 

administrativo (por justa causa ou a bem do serviço público); 

3.1.10. não registrar antecedentes criminais, no âmbito Estadual e Federal nos locais em que teve domicílio, nos 

últimos 5 (cinco) anos. 

3.1.11. estar qualificado sem inconsistências no Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, 

Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial). 
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4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a tácita aceitação das condições 

do Concurso, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes, bem como em 

eventuais aditamentos e instruções específicas para a realização deste Concurso, acerca das quais não poderá 

alegar desconhecimento. 

4.2. 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 este Concurso. 

4.3. A inscrição deverá ser realizada, no período compreendido entre as 10 horas do dia 25 de novembro de 2019 
até às 23h59 horas do dia 19 de dezembro de 2019, exclusivamente pela INTERNET, no site da Fundação 

VUNESP (www.vunesp.com.br), excetuada a do candidato que se sentir beneficiado pela Lei Ordinária nº 

13.053/2018, que deverá o disposto no item 4.15 deste Capítulo. 
4.4. O valor da taxa de inscrição para participar deste Concurso Público é o estabelecido no quadro adiante: 

 

CARGO 
VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

R$ 

Nível Médio 49,50 

Nível Superior 67,50 

 

4.5. Para inscrever-se, o candidato deverá: 

a) acessar o site www.vunesp.com.br; 

b) localizar, no site, o “link” correlato a este Concurso Público; 

c) ler, na íntegra e atentamente, este Edital de Abertura de Inscrições; 

d) clicar em “Inscreva-se”; 

e) informar o e-mail ou o CPF; 

f) cadastrar senha pessoal (e intransferível) a ser utilizada sempre que se fizer necessário alterar os dados 

cadastrais e/ou consultar o desempenho/situação. São de inteira responsabilidade do candidato manter o sigilo 

e usar adequadamente a senha cadastrada; 

g) preencher total e corretamente os dados solicitados na ficha de inscrição, atentando para a veracidade das 

informações; 

h) clicar em ‘Confirmar a Inscrição’; 

i) imprimir comprovante/protocolo de inscrição até 23h59 horas de 19.12.2019; 

j) imprimir o boleto bancário; e 

k) efetuar, em qualquer agência bancária até 20.12.2019, o pagamento da respectiva taxa de inscrição. 

4.5.1. Para o correspondente pagamento do valor da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário 

gerado na inscrição. 

4.5.2. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em que se 

encontra o interessado, o boleto deverá ser pago antecipadamente. 

4.5.3. O pagamento do valor da inscrição poderá ser efetuado em dinheiro ou cheque em qualquer agência bancária. 

4.5.3.1. O pagamento por meio de cheque somente será considerado quitado após a respectiva compensação. 
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4.5.3.2. Em caso de devolução do cheque, qualquer que seja o motivo, considerar-se-á automaticamente sem efeito a 

inscrição. 

4.5.3.3. O pagamento da taxa de inscrição por agendamento somente será aceito se comprovada a sua efetivação até 

20.12.2019. 

4.5.3.4. Não será efetivada a inscrição se o correspondente pagamento da taxa de inscrição for realizado fora do 

período estabelecido para tal finalidade. 
4.5.3.5. O valor pago a título de taxa de inscrição não poderá ser transferido para terceiro e nem para outros 

concursos. 

4.6. A inscrição somente será efetivada após o correspondente pagamento do valor da inscrição no período citado no 

item 4.3. 

4.7. As informações prestadas na ficha de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, reservando ao 

SeMAE e/ou a Fundação VUNESP o direito de excluir do Concurso Público aquele que não preencher o respectivo 

documento de forma completa e correta, bem como fornecer dados inverídicos ou falsos. 

4.8. O não cumprimento das exigências estabelecidas neste Edital, no prazo, modo e forma estabelecidos importará 

no indeferimento do pedido de inscrição. 

4.9. A Fundação VUNESP e o SeMAE não se responsabilizam por solicitação da taxa de inscrição, não recebida por 

motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, 

bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 

4.10. Não serão aceitos pagamentos por depósito em caixa eletrônico, depósito em conta corrente, DOC, ordem de 

pagamento, pelos Correios, condicional e extemporânea ou por qualquer outro meio que não o especificado neste 

Edital. 

4.11. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso não se realizar. A responsabilidade pela 

devolução recairá sobre a Fundação VUNESP. 

4.12. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site www.vunesp.com.br, no link “Área 

do Candidato”, a partir de 3 (três) dias úteis após o pagamento da taxa de inscrição. 

4.13. Caso a inscrição seja detectada como não efetivada ou não haja informação, o candidato deverá entrar em 

contato com o Atendimento ao Candidato (11) 3874-6300, de segunda-feira a sábado, nos dias úteis, das 8 às 18 

horas ou no link “Área do Candidato” no site www.vunesp.com.br, para verificar o ocorrido.  

4.13.1. Caso não seja identificado antes da realização das provas, o motivo pelo qual o nome do candidato não 

constar no Edital de Convocação, o candidato poderá participar do Concurso mediante o devido preenchimento e 

assinatura, de formulário específico (inclusão condicional), desde que proceda à entrega do original do comprovante 

de pagamento da taxa de inscrição, efetuado nos moldes previstos neste Edital. 

4.13.1.1. A inclusão de que trata o subitem anterior será realizada de forma condicional, sujeita à posterior verificação 

da regularidade da referida inscrição. 

4.13.1.2. Constatada eventual irregularidade da inscrição, a inclusão do candidato será automaticamente cancelada, 

sem direito à reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela 

decorrentes. 

4.13.2. Após as 23h59min, do último dia do período de inscrição, a ficha de inscrição não estará mais disponibilizado 

no site. 

4.13.3. O interessado poderá reimprimir o boleto bancário, caso necessário, no máximo até às 20 horas do dia 20 de 

dezembro para pagamento da taxa de inscrição. 
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4.14. Para a prestação das provas, o candidato com necessidades especiais temporárias ou permanentes poderá, no 

ato da inscrição, requerê-las, informando as condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova 

ampliada, auxílio para leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia 

etc), transcritor ou outras condições que deverão estar claramente descritas na ficha de inscrição. 

4.14.1. O candidato que necessitar de condição especial para a realização das provas, deverá no período das 
inscrições: 

a) acessar o link próprio deste Concurso Público, no site www.vunesp.com.br; 

b) durante o preenchimento da ficha de inscrição, no campo “Condição Especial”, especificar os 

recursos/condições especiais de que necessita, seguindo as instruções ali indicadas. 

4.14.2. A solicitação da “Condição Especial” para prestar a prova será analisada com base no laudo médico (original 

ou cópia autenticada), expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para 

as inscrições, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o candidato, 

bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato. O laudo médico deverá conter: o 

nome completo do candidato, a assinatura e o CRM do profissional responsável pela emissão do laudo. 

4.14.3. A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do direito 

de atendimento da condição especial. 

4.14.4. Para o envio do laudo médico o candidato deverá: 

a) acessar o endereço eletrônico www.vunesp.com.br; 

b) após o preenchimento da ficha de inscrição, acessar a Área do Candidato, selecionar o link “Envio de 

Documentos” e realizar o envio do laudo médico, por meio digital (upload); 

b1) o laudo médico deverá ser enviado digitalizado com tamanho de até 500 KB e em uma das seguintes 

extensões: “pdf” ou “png” ou “jpg” ou “jpeg”. 

4.14.5. Não serão avaliados documentos ilegíveis e/ou com rasuras ou proveniente de arquivo corrompido. 

4.14.6.  Não serão considerados documentos enviados pelos correios, por e-mail ou por quaisquer outras formas que 

não a especificada no item 4.14.4. deste Edital, nem a entrega condicional ou a complementação de documentos ou 

a retirada de documentos após a data limite. 

4.14.6.1. Os documentos encaminhados fora da forma e dos prazos estipulados neste Capítulo não serão 

conhecidos. 

4.14.7. Em caso de necessidade de amamentação durante a realização da(s) prova(s), a candidata lactante deverá 

levar um acompanhante, maior de idade, devidamente documentado, que ficará em local reservado para tal finalidade 

e que será responsável pela criança. 

4.14.7.1. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. Este estará 

submetido a todas as normas constantes neste Edital, inclusive no tocante ao uso de equipamentos eletrônicos e 

celulares. 

4.14.7.2. A candidata que não levar o acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local de 

realização da(s) prova(s). 

4.14.7.3. O SeMAE e a Fundação VUNESP não disponibilizarão em hipótese alguma, acompanhante para a guarda 

da criança. 

4.14.7.4. Para tanto, a candidata deverá, até a semana que anteceder à data de realização da(s) prova(s), entrar em 

contato com a Fundação VUNESP, por meio do telefone (11) 3874-6300, de segunda-feira a sábado, nos dias úteis, 

das 8 às 18 horas, para cientificar-se dos detalhes desse tipo de atendimento especial ou na “Área do Candidato” no 
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link “FALE CONOSCO” no site www.vunesp.com.br, onde fará a solicitação. 

4.14.7.5. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por uma fiscal sem a presença do 

responsável pela criança e sem o material da prova. 

4.14.7.6. Não haverá compensação do tempo de amamentação no período de duração da(s) prova(s). 

4.14.7.7. Excetuada a situação prevista neste Capítulo, não será permitida a permanência de criança ou de adulto de 

qualquer idade nas dependências do local de realização da(s) prova(s), podendo ocasionar inclusive a não 

participação do(a) candidato(a) neste Concurso Público. 

4.14.7.8. O candidato que não fizer a solicitação de condição especial durante o período de inscrição, para que possa 

ser analisado e providenciado o atendimento, e nos termos do estabelecido nos itens 4.14.1. até 4.14.7., deste Edital, 

não terá as condições especiais providenciadas, seja qual for o motivo alegado. 

4.14.7.9. As decisões sobre o deferimento/indeferimento do requerimento de condição especial para prestação da(s) 

prova(s), serão publicadas no Diário Oficial do Município com data prevista de 20 de janeiro de 2020 e 

disponibilizada no site da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br, na “Área do Candidato” no link “Editais e 

Documentos”). 

4.14.8. Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova caberá recurso, 

devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo das 8 horas de 21  de Janeiro de 2020 às 23h59 de horas 
de 22 de janeiro de 2020. 

4.14.9. O resultado da análise do recurso contra o indeferimento do pedido de condição especial para realização 

da(s) prova(s) será publicado no Diário Oficial do Município e como subsidio  divulgado no site da Fundação VUNESP 

(www.vunesp.com.br, na “Área do Candidato” no link “Editais e Documentos”), com data prevista de 05 de fevereiro 
de 2020. 
4.14.10. O candidato que necessitar enviar qualquer solicitação surgida após o período de inscrição, deverá entrar 

em contato com a Fundação VUNESP, por meio do telefone (11) 3874-6300, de segunda-feira a sábado, nos dias 

úteis, das 8 às 18 horas, para cientificar-se dos detalhes para o atendimento especial. 

4.14.11. O atendimento às condições especiais solicitadas ficará sujeito à análise da razoabilidade e da viabilidade do 

pedido. 

4.15. Os candidatos amparados pela Lei Ordinária nº 13.053/2018, doadores de sangue e/ou medula óssea, que 

realizaram a doação no período de até 6 (seis) meses anteriores à data da inscrição (de 25 de novembro de 2019 a 
27 de novembro de 2019) neste Concurso, terão concedida a isenção do pagamento das taxas de inscrição, nos 

seguintes termos: 

I. Farão jus ao benefício previsto no item 4.15 as pessoas que fizeram a doação de sangue ou medula junto a 

um órgão oficial ou entidade credenciada pela União, por Estado ou por Município. 

II. A isenção relativa ao item 4.15. deste Capítulo fica condicionada à entrega, no ato da inscrição, de 

documento, em papel timbrado, expedido pela entidade responsável por fazer a coleta de sangue e/ou medula 

óssea, contendo o nome do doador, a identificação da entidade coletora, a data em que foi feita a doação de 

sangue e/ou de medula óssea, o nome legível e assinatura do responsável e a data da emissão do documento. 

Para efeito de obtenção de isenção a doação  não poderá ter sido realizada no período superior ao de 6 (seis) 

meses, anteriores à data de inscrição. 

4.15.1. O candidato que estiver amparado pela lei constante do item 4.15. deste Capítulo, poderá solicitar isenção do 

pagamento da correspondente taxa de inscrição obedecendo aos seguintes procedimentos: 

a) acessar, no período das 10 horas de 25 de novembro de 2019 às 23h59 de 27 de novembro de 2019, o 



B-8 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
20 de novembro de 2019
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link próprio deste Concurso Público, no endereço eletrônico www.vunesp.com.br; 

b) localizar, no site, o “link” correlato a este Concurso; 

c) ler, na íntegra e atentamente, este Edital de Abertura de Inscrições; 

d) clicar em “Inscreva-se”; 

e) informar o e-mail ou o CPF; 

f) cadastrar senha pessoal (e intransferível) a ser utilizada sempre que se fizer necessário alterar os dados 

cadastrais e/ou consultar o desempenho/situação. São de inteira responsabilidade do candidato manter o 

sigilo e usar adequadamente a senha cadastrada; 

g) preencher total e corretamente os dados solicitados no requerimento de isenção do pagamento da taxa de 

inscrição, atentando para a veracidade da informação; 

h) clicar em ‘Confirmar a Inscrição’; 

i) imprimir, comprovante/protocolo de inscrição até às 23h59 min de 27 de novembro de 2019. 
4.15.2. Após às 23h59 horas de 27 de novembro de 2019 o requerimento de isenção do pagamento da taxa de 

inscrição não estará mais disponível no site. 

4.15.3. Para envio do documento comprobatório da condição de doador de sangue e/ou de medula óssea, o 

candidato deverá, até 23h59 horas de 27 de novembro  de 2019: 

a) acessar o link próprio deste Concurso, no endereço eletrônico www.vunesp.com.br; 

b) após o preenchimento do formulário de solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição, acessar a 

“Área do Candidato”, selecionar o link “Envio de Documentos” e realizar o envio dos documentos por meio 

digital (upload); 

b1) os documentos para envio deverão ser digitalizados, frente e verso, quando necessário, com tamanho de 

até 500 KB, por documento anexado, e em uma das seguintes extensões: “pdf” ou “png” ou “jpg” ou “jpeg”. 

4.15.4. Não serão avaliados documentos ilegíveis e/ou com rasuras ou proveniente de arquivo corrompido. 

4.15.5. Não serão considerados documentos enviados pelos correios, por e-mail ou por quaisquer outras formas que 

não a especificada no item 4.15.3. deste Capítulo, nem a entrega condicional ou a complementação de documentos 

ou a retirada de documentos após a data limite. 

4.15.6. Os documentos encaminhados fora da forma e dos prazos estipulados neste Capítulo não serão conhecidos. 

4.15.7. O candidato deverá, a partir das 14 horas de 09 de dezembro de 2019, acessar o site www.vunesp.com.br 

para verificar o resultado da solicitação pleiteada na “Área do Candidato” - no link “Editais e Documentos”. 

4.15.8. O candidato que tiver seu pedido de isenção de taxa de inscrição deferido terá automaticamente sua inscrição 

efetivada, não havendo necessidade de qualquer outro procedimento. 

4.15.9. O candidato que tenha seu pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição indeferido poderá protocolar 

recurso contra esse indeferimento no período das 8 horas de 10 de dezembro de 2019  às 23h59 horas de 11 de 
dezembro de 2019, pelo site www.vunesp.com.br, na “Área do Candidato - RECURSOS”, seguindo as instruções ali 

contidas. 

4.15.9.1. O resultado da análise do recurso contra o indeferimento do pedido de isenção do pagamento da taxa de 

inscrição será divulgado oficialmente no site da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br, na “Área do Candidato” – 

no link “Editais e Documentos”), com data prevista para 17 de dezembro de 2019. 
4.15.10. O candidato que tiver seu pedido de isenção da taxa de inscrição indeferido e/ou recurso indeferido, e queira 

participar deste Certame, deverá acessar novamente a “Área do Candidato”, no site www.vunesp.com.br, imprimir o 
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boleto bancário, até 19 de dezembro 2019, e pagar o valor pleno da taxa de inscrição, no mesmo dia, devendo 

observar o disposto na alínea “k”, do item 4.5., deste Edital. 

4.15.10.1. O candidato que não efetuar o pagamento da taxa de inscrição mediante o recolhimento do valor 

correspondente, não terá sua inscrição efetivada. 

4.15.10.2. Todas as informações prestadas no requerimento do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição 

e nas declarações firmadas são de inteira responsabilidade do candidato, assim como a idoneidade dos documentos 

entregues, tornando-se nulos todos os atos deles decorrentes, além de sujeitar-se o candidato às penalidades 

previstas em lei, em caso de constatação de irregularidade. 

4.15.10.3. A Fundação VUNESP e o SeMAE não se responsabilizam por solicitação de isenção de taxa de inscrição 

pela internet não recebida por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 

congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 

transferência de dados. 

 

5. DA PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

5.1. Será assegurada aos candidatos com deficiência, que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são 

facultadas pela Constituição Federal, artigo 37, inciso VIII, pelo Decreto Federal nº 3.298/99, alterado pelo Decreto 

Federal nº 9.508/2018 e suas alterações, a reserva de vaga que vierem a existir neste Concurso Público, na 

proporção de 5% (cinco por cento) das vagas, desde que as atribuições sejam compatíveis com a(s) deficiência(s) de 

que são portadores.  

5.1.1.Os candidatos com deficiência – no momento da realização da inscrição – deverão observar o procedimento a 

ser cumprido conforme descrito neste Capítulo, bem como no Capítulo 4 - DAS INSCRIÇÕES.  

5.1.2. O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do respectivo cargo, especificadas no 

Anexo I – DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS são compatíveis com a(s) deficiência(s) que possui.  

5.2. O candidato que se julgar amparado pela legislação vigente, concorrerá sob sua inteira responsabilidade, às 

vagas aos candidatos com deficiência que vierem a existir dentro do prazo de validade deste Concurso Público.  

5.3. Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas conceituadas pela medicina especializada, de acordo com 

os padrões mundialmente estabelecidos e legislação aplicável à espécie, e que constituam inferioridade que implique 

em grau acentuado de dificuldade para integração social, e que se enquadrarem nas categorias especificadas no 

Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações e na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça.  

5.3.1. Não serão considerados como deficiência os distúrbios passíveis de correção.  

5.4. Os candidatos com deficiência participarão do Certame em igualdade de condições com os demais candidatos, 

no que tange ao conteúdo da(s) prova(s), à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação 

da(s) prova(s) e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos.  

5.5. Para concorrer como candidato com deficiência, o candidato deverá – na ficha de inscrição – especificar o(s) 

tipo(s) de deficiência que apresenta, se necessita ou não de condição especial, observado o disposto no artigo 4º e 

incisos do Decreto Federal nº 3.298/99, e suas alterações, e na Lei Estadual nº 14.481/2011, e, durante o no período 

de inscrições, enviar:  

a) laudo médico (cópia simples ou autenticada), atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa 

referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID;  
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b) solicitação, se necessário, requerendo tempo e/ou tratamento diferenciado para realização da(s) prova(s), 

especificando as condições técnicas e/ou prova especial que necessitará, conforme laudo médico encaminhado. 

5.5.1. O candidato com deficiência visual: deverá, obrigatoriamente, solicitar – na ficha de inscrição – a necessidade 

de confecção de prova especial ou a necessidade de leitura de sua(s) prova(s), inclusive de tempo adicional para sua 

realização. 

5.5.1.1. Aos deficientes visuais:  

a) ao candidato deficiente visual (cego): serão oferecidas provas no sistema braile, desde que solicitadas dentro do 

período de inscrições. Suas respostas deverão ser transcritas em braile e para a folha de respostas por um fiscal 

designado para tal finalidade.  

a1) o referido candidato deverá levar para esse fim, no dia da aplicação da prova objetiva, reglete e punção, podendo 

utilizar-se de soroban.  

b) ao candidato com baixa visão: serão oferecidas provas ampliadas, desde que solicitadas dentro do período de 

inscrições. Serão confeccionadas no tamanho de fonte informado na ficha de inscrição (poderá ser 16, 20, 24 ou 28).  

b1) o candidato que não indicar o tamanho da fonte da prova ampliada terá sua prova confeccionada com fonte 24.  

c) ao candidato com deficiência visual (cego ou com baixa visão): serão oferecidos computador/notebook, com o 

software NVDA disponível para uso durante a realização de sua(s) prova(s), desde que solicitados dentro do período 

de inscrições.  

c1) na hipótese de serem verificados problemas técnicos no computador e/ou software mencionados na alínea “c”, 

deste item, será disponibilizado ao candidato fiscal ledor para leitura de sua(s) prova(s). 

 5.5.1.2. O candidato com deficiência auditiva: deverá, obrigatoriamente, solicitar – na ficha de inscrição – se 

necessitará de:  

a) intérprete de LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais;  

b) autorização para utilização de aparelho auditivo.  

5.5.1.3. O candidato com deficiência física deverá, obrigatoriamente, solicitar – na ficha de inscrição – se necessitará 

de:  

a) mobiliário adaptado; 

 b) auxílio no manuseio da(s) prova(s) e transcrição de respostas.  

5.5.2. Caso o candidato use aparelho auditivo, deverá constar, expressamente, essa utilização no parecer de médico 

especialista, bem como informado na ficha de inscrição.  

5.6. Para envio da documentação referida no item 5.5., deste Capítulo, o candidato deverá, durante o período de 

inscrições:  

a) acessar o link próprio deste Concurso Público, no site www.vunesp.com.br;  

b) após o preenchimento da ficha de inscrição, acessar a Área do Candidato, selecionar o link “Envio de Documentos” 

e realizar o envio do laudo médico, por meio digital (upload);  

b1) o laudo médico deverá ser enviado digitalizado com tamanho de até 500 KB e em uma das seguintes extensões: 

“pdf” ou “png” ou “jpg” ou “jpeg”.  

5.6.1. Não será(ão) avaliado(s) documento(s) ilegível(is) e/ou com rasura(s) ou proveniente(s) de arquivo corrompido.  

5.6.1.1. Não serão considerados os documentos enviados pelos Correios, por e-mail ou por quaisquer outras formas 

diferentes da única especificada neste Edital.  

5.7. O candidato que não fizer as solicitações de provas e condições especiais na ficha de inscrição e durante o 

período de inscrições, não terá as condições especiais providenciadas, seja qual for o motivo alegado. 

 
 

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - ESTADO DE SÃO PAULO 

 
 

Rua Antonio de Godoy, 2181 - Telefone: (17) 3211-8100 - CEP 15061-020 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO- SP  

  12 

5.8. O atendimento às condições especiais solicitadas ficará sujeito à análise da razoabilidade e da viabilidade do 

pedido. 

5.9. O candidato que, dentro do período de inscrições, não declarar ser deficiente ou aquele que se declarar, mas não 

atender aos dispositivos mencionados nos itens 5.5. até 5.6., deste Capítulo, não será considerado candidato com 

deficiência, para fins deste Concurso Público, e/ou não terá prova especial preparada e/ou a condição específica para 

realização da(s) prova(s) atendida.  

5.10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme disposto neste Capítulo, não poderá interpor 

recurso em favor de sua condição, seja qual for o motivo alegado.  

5.11. A divulgação da relação de solicitações de inscrições deferidas e indeferidas para concorrer as vagas 

reservadas neste Concurso Público como candidato com deficiência está prevista para 21 de janeiro de  2020. A 

relação será divulgada na Imprensa Oficial do Município de São José do Rio Preto e disponibilizada, como subsídio, 

no site da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br), não podendo ser alegada qualquer espécie de 

desconhecimento.  

5.11.1. O candidato cuja inscrição na condição de pessoa com deficiência tenha sido indeferida poderá interpor 

recurso, conforme dispõe o Capítulo 12 – DOS RECURSOS deste Edital.  

5.11.2. O candidato que não interpuser recurso no prazo mencionado neste Edital será responsável pelas 

conseqüências advindas de sua omissão.  

5.11.3. A relação definitiva de candidatos que tiveram deferidas ou indeferidas as solicitações de inscrição na 

condição de candidato com deficiência tem previsão para sua divulgação em 05 de fevereiro de 2020. Após esta 

data fica proibida qualquer inclusão ou exclusão de candidato da Lista Especial.  

5.12.O candidato inscrito como pessoa com deficiência que atender ao disposto no item 5.5. e suas alíneas, deste 

Capítulo, se classificado, será convocado pelo SeMAE, para realizar perícia médica, em época oportuna, a fim de 

verificar a configuração e a compatibilidade da(s) deficiência(s) que possui com o exercício das atribuições do 

respectivo cargo,. A divulgação do resultado da perícia médica dar-se-á por publicação no Diário  Oficial do Município 

de São José do Rio Preto e no site do SeMAE. Quando a perícia médica concluir pela inaptidão do candidato, este 

poderá requerer nova avaliação médica para nova inspeção, da qual poderá participar profissional por ele indicado.  

5.12.2.1. O prazo para esse requerimento é de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da divulgação do 

resultado da perícia médica.  

5.12.2.2. O requerimento de avaliação médica conjunta deverá ser entregue e protocolado pessoalmente pelo 

interessado na sede do SeMAE. 

 5.12.2.2.1. O SeMAE convocará o candidato para a realização da avaliação médica.  

5.12.2.2.2. A divulgação do resultado da avaliação médica dar-se-á por publicação no Diário Oficial do Município de 

São José do Rio Preto e no site do SeMAE.  

5.12.2.3. Não caberá qualquer recurso da decisão proferida pela segunda avaliação médica 

5.12.3. Após a publicação do resultado da avaliação médica serão divulgadas as Listas de Classificação Definitiva 

Geral e Especial.  

5.12.3.1. Será excluído da Lista Especial, o candidato que não tiver configurada a deficiência declarada, passando a 

figurar apenas na Lista Geral.  

5.12.3.2. Serão excluídos deste Concurso Público os candidatos que não comparecerem à perícia/avaliação médica 

e/ou aqueles que tiverem a deficiência considerada incompatível com as atribuições do respectivo cargo, mesmo que 

submetidos e/ou aprovados em quaisquer de suas etapas.  
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5.13. O candidato com deficiência, classificado, além de figurar na Lista de Classificação Geral, terá seu nome 

constante na Lista Especial. 

5.14. Não ocorrendo inscrição neste Concurso Público ou classificação de candidatos com deficiência, será elaborada 

somente a Lista de Classificação Definitiva Geral.  

5.15. Havendo o ingresso do candidato com deficiência, essa condição não poderá ser argüida para justificar a 

concessão de readaptação do cargo, licença por motivo de saúde e de aposentadoria por invalidez.  

5.16. Os documentos encaminhados fora da forma e dos prazos estipulados neste Capítulo não serão conhecidos. 

 

6. DA FASE 

6.1. O Concurso Público será realizado em fase única, por meio de prova prova objetiva de caráter classificatório e 

eliminatório. 

 

7. DA PROVA  

7.1.  A prova objetiva, visa avaliar habilidades e conhecimentos teóricos necessários ao desempenho pleno das 

atribuições do cargo (Anexo I), tem caráter classificatório e eliminatório e será composta de questões de múltipla 

escolha, conforme informações do Quadro 2. 

Cargo Conteúdo Nº 
Questões 

– Agente Administrativo 
– Agente Administrativo – Técnico em Contabilidade 

Prova Objetiva     

Conhecimentos Gerais   

- Língua Portuguesa 10 
- Matemática    10 
- Legislação 5 
- Noções de Informática 5 

Conhecimentos Específicos   

- Conhecimentos Específicos 20 

– Agente de Saneamento 
– Agente de Saneamento – Técnico em Edificações 
– Agente de Saneamento – Técnico em Eletrotécnica 
– Agente de Saneamento – Técnico em Mecânica, 
Eletromecânica ou Mecatrônica 
– Agente de Saneamento – Técnico em Química ou 
Microbiologia 

Prova Objetiva     

Conhecimentos Gerais   

- Língua Portuguesa 10 
- Matemática    10 
- Legislação 5 
- Noções de Informática 5 

Conhecimentos Específicos   

- Conhecimentos Específicos 20 

– Agente de Saneamento I 
– Agente de Saneamento II 
– Agente de Saneamento III 

Prova Objetiva     

Conhecimentos Gerais   

- Língua Portuguesa 10 
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7.2. A prova objetiva versará sobre o conteúdo programático que é parte integrante deste Edital (Anexo II) e terá 

duração de 3h para os cargos de Ensino Médio e 3h30 para os cargos de Ensino Superior. 

 

8. DA APLICAÇÃO DAS PROVAS 

8.1. As provas serão realizadas na cidade de São José do Rio Preto, exceto no caso previsto no item 1.7 deste Edital. 

8.2. A data prevista para realização das provas é 16  de fevereiro de 2020, no período da tarde, podendo ser 

alterada ou confirmada conforme item 8.3 deste edital. 

8.3. A confirmação ou alteração da data prevista e as informações sobre local e horário das provas será divulgado 

com antecedência mínima de 07 (sete) dias, por meio de publicação no Diário Oficial do Município e nos sítios 

- Matemática    10 
- Legislação 5 
- Noções de Informática 5 

Conhecimentos Específicos   

- Conhecimentos Específicos 20 

– Analista Administrativo 
– Arquivista 
– Assistente Social 

Prova Objetiva     

Conhecimentos Gerais   

- Língua Portuguesa 10 
- Matemática    10 
- Legislação 5 
- Noções de Informática 5 

Conhecimentos Específicos   

- Conhecimentos Específicos 30 

– Gestor de Saneamento – Engenharia Civil 
– Gestor de Saneamento – Engenharia 
Mecânica                                                                     
                           

Prova Objetiva     

Conhecimentos Gerais   

- Língua Portuguesa 15 
- Matemática    10 
- Legislação 5 

Conhecimentos Específicos   

- Conhecimentos Específicos 30 

– Gestor de Saneamento – Engenharia Sanitária 

Prova Objetiva     

Conhecimentos Gerais   

- Língua Portuguesa 10 
- Matemática    10 
- Legislação 5 
- Noções de Informática 5 

Conhecimentos Específicos   

- Conhecimentos Específicos 30 
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eletrônicos da SeMAE (www.semae.riopreto.sp.gov.br/) e da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br na Área do 

Candidato, no link “Locais de Prova”), não podendo o candidato alegar qualquer espécie de desconhecimento ou 

justificar sua ausência ou atraso. 

8.4. Eventualmente, se, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar no Edital de Convocação 

para as provas, esse deverá entrar em contato com a Fundação VUNESP, por meio do telefone (11) 3874-6300, de 

segunda-feira a sábado, em dias úteis, das 8 horas às 18 horas, horário de Brasília, para verificar o ocorrido. 

8.4.1. Nesse caso, o candidato poderá participar deste Concurso Público mediante o preenchimento e assinatura, no 

dia da(s) prova(s), de formulário específico (inclusão), desde que proceda à entrega do original do comprovante de 

pagamento da correspondente taxa de inscrição efetuado nos moldes previstos neste Edital. 

8.4.1.1. A inclusão de que trata o item 8.4.1. deste Edital, será realizada de forma condicional, sujeita à posterior 

verificação da regularidade da referida inscrição. 

8.4.1.2. Constatada irregularidade da inscrição, a inclusão do candidato será automaticamente cancelada. Contra o 

ato de cancelamento não caberá recurso, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os 

atos dela decorrentes. 

8.5. O candidato deverá comparecer ao local da prova com, no mínimo, 60 (sessenta) minutos de antecedência do 

horário estabelecido para o seu início, não sendo admitidos retardatários, sob pretexto algum, após o fechamento dos 

portões. 

8.5.1. Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 

ausência do candidato. 

8.6. Será admitido no local da prova apenas o candidato que estiver trajado de forma compatível, munido de: 

a) Original de um dos seguintes documentos de identificação: Cédula de identidade (RG); Carteira de 

Identidade expedida pelas Forças Armadas ou pelas Polícias Militares ou pelos Corpos de Bombeiros 

Militares; Carteira Nacional de Habilitação expedida nos termos da Lei Federal nº 9.503/1997; Passaporte; 

Carteira de Órgão ou Conselho de Classe; Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); Certificado 

Militar ou Passaporte; 

b) caneta esferográfica de tinta preta; 

c) original do comprovante de pagamento da taxa de inscrição caso seu nome não conste do Edital de 

Convocação ou no cadastro de inscritos da Fundação VUNESP. 

8.6.1. Não serão aceitos, para efeito de identificação, documentos sem foto, Protocolos de requisição de documentos, 

Certidão de Nascimento ou Casamento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação emitida anteriormente à Lei 

nº 9.503/1997, Carteira de Estudante, Crachás, dentre outros. 
8.6.2. O candidato que não apresentar o documento, conforme a alínea “a” do item 8.6., deste Edital, não fará a(s) 

prova(s), sendo considerado ausente e eliminado deste Concurso Público. 
8.6.3. Caso esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização da(s) prova(s), documento de identidade no 

original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência 

em órgão policial, expedido há no máximo 30 (trinta) dias. O candidato poderá participar da(s) prova(s), sendo, então, 

submetido à identificação especial, compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital em formulário 

próprio. 

8.7. Não será admitido na sala ou no local de provas o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para 

o seu início. 
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8.8. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o atraso ou a ausência do 

candidato, nem aplicação da(s) prova(s) fora do local, da sala, da data e do horário preestabelecidos. 

8.9. O candidato não poderá ausentar-se – durante a realização da(s) prova(s) - da sala ou local de prova(s) sem o 

acompanhamento de um fiscal. 

8.10. Os eventuais erros de digitação, quanto no sexo, à data de nascimento, ao endereço residencial, etc., deverão 

ser corrigidos acessando a “Área do Candidato > Meu Cadastro”, no site www.vunesp.com.br, clicando no link deste 

Concurso Público, digitando o CPF e a senha, efetuando a correção necessária, até 2 (dois) dias úteis contados a 

partir do 1º dia útil subsequente à data de aplicação da(s) prova(s). 

8.10.1. O candidato que não solicitar as correções dos dados pessoais nos termos do item 8.10. deste Edital, arcará 

exclusivamente com as consequências advindas de sua omissão. 

8.10.2. Para efeito de critério de desempate serão consideradas as correções cadastrais realizadas até 2 dias úteis 

contados a partir do 1º dia útil subsequente à data de realização da prova objetiva. 

8.10.3. O candidato que não atender aos termos do item 8.10. deste Edital deverá arcar, exclusivamente, com as 

consequências advindas de sua omissão, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 

8.11. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a sala de coordenação no local 

em que estiver prestando a(s) prova(s). 

8.12. O horário de início da prova será definido em cada sala de aplicação, após os devidos esclarecimentos quanto à 

realização da prova. 

8.13. O candidato somente poderá retirar-se da sala de aplicação das provas objetiva depois de transcorrido o tempo 

de 75% da respectiva duração; 

8.14. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova objetiva em virtude de afastamento, por 

qualquer motivo, de candidato da sala da prova objetiva. 

8.15. Deverão permanecer em cada uma das salas de aplicação da prova objetiva, os 3 (três) últimos candidatos, até 

que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo e saindo juntos da sala. 

8.16. São de responsabilidade do candidato, inclusive no que diz respeito aos seus dados pessoais, a verificação e a 

conferência do material entregue pela Fundação VUNESP, para a realização das provas. 

8.17. Durante a realização da prova objetiva, não serão permitidas quaisquer espécies de consulta a códigos, livros, 

manuais, impressos, anotações e/ou outro tipo de pesquisa, utilização de outro material não fornecido pela Fundação 

VUNESP, utilização de protetor auricular, boné, gorro, chapéu, óculos de sol, telefone celular ou tablets, relógios 

digitais ou quaisquer outros equipamentos eletrônicos de comunicação ou de gravação de imagem, de som, ou de 

imagem e som pelo candidato.  

8.17.1. O candidato, que estiver de posse de qualquer equipamento eletrônico, deverá antes do início da prova: 

a) desligá-lo; 

b) retirar sua bateria (se possível) , garantindo que nenhum som seja emitido, inclusive do despertador, caso 

seja ativado; 

c) acondicioná-lo em embalagem específica fornecida pela Fundação VUNESP, antes do início da prova, 

devendo lacrar a embalagem e mantê-la lacrada, embaixo ou ao lado de sua mesa/carteira, durante todo o 

tempo de realização das provas; 

d) colocar também, nessa embalagem, os eventuais pertences pessoais (bonés, gorros ou similares, protetor 

auricular etc); 
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e) esse material deverá permanecer durante todo o período de permanência do candidato no local de prova, 

dentro dessa embalagem, que deverá também permanecer lacrada e embaixo de sua mesa/carteira, até a 

saída do candidato do prédio de aplicação da prova. 

8.17.2. O candidato que necessitar – no dia da realização das provas - usar boné, gorro, chapéu, protetor auricular 

e/ou óculos de sol deverá possuir justificativa médica que deverá ser entregue no momento da inscrição. O(s) 

objeto(s) será(ão) verificado(s) pela coordenação. Constatada qualquer irregularidade, o candidato poderá ser 

excluído deste Concurso Público. 

8.17.3. Pertences pessoais dos candidatos como bolsas, sacolas, deverão ser acomodadas, no chão, embaixo da 

mesa/carteira do candidato, onde deverão permanecer até o término da prova. 

8.18. A VUNESP, objetivando garantir a lisura e idoneidade deste Concurso Público, o que é de interesse público e, 

em especial, dos próprios candidatos, bem como a sua autenticidade, solicitará aos candidatos, a assinatura, a 

impressão digital e a reprodução de uma frase, durante a realização da prova objetiva, na lista de presença. 

8.18.1. A impressão digital ou a assinatura do candidato visa, ainda, atender ao disposto no item 13.5. do Capítulo 13. 

deste Edital. 

8.18.2. É reservado à Fundação VUNESP, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de metais. 

8.19. Excetuada a candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização das provas, não será permitida 

a permanência de qualquer acompanhante nas dependências do local de realização das provas, podendo ocasionar 

inclusive a não participação do(a) candidato(a) neste Concurso Público.  

8.20. Quando, após as provas, for constatado, por meio eletrônico, estatística, visual ou grafológico, ter o candidato 

utilizado de processos ilícitos para sua realização, sua prova será anulada e, em consequência, será eliminado do 

Certame. 

8.21. Motivarão a eliminação do candidato, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla 

a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Certame, aos comunicados, às instruções ao 

candidato ou às instruções constantes da prova. 

8.22. Será excluído do Concurso o candidato que, além das demais hipóteses previstas neste Edital: 

a) não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado; 
b) apresentar-se à prova em outro local que não seja o previsto no Edital de Convocação; 
c) apresentar-se após o horário estabelecido para a realização das provas; 
d) não apresentar documento de identificação conforme previsto neste Edital; 
e) ausentar-se da sala de realização da prova sem o acompanhamento de um fiscal; 
f) retirar-se do local de realização da prova antes de decorrido 75% do tempo estabelecido para a sua 

duração; 
g) for surpreendido, durante a realização das provas, em comunicação com outras pessoas, bem como 

utilizando livro, anotação, impressos não permitidos ou máquina calculadora; 
h) estiver portando qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação ligado ou fazendo uso de 

quaisquer destes no prédio de realização da prova; 
i) estiver fazendo uso de óculos de sol, boné, gorro ou chapéu; 
j) lançar mão de meios ilícitos para execução de prova; 
k) fizer anotação de informações relativas às suas respostas, em qualquer material que não o fornecido pela 

Fundação VUNESP, ou copiar questões, em parte ou completa, na folha de identificação de 

carteira/rascunho de gabarito ou em outro papel; 
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l) não devolver integralmente o material solicitado ao final da prova (folha de respostas, o caderno de 

questões da prova orbjetiva), ou qualquer outro material de aplicação; 
m) estiver portando arma, mesmo que possua o respectivo porte; 
n) ausentar-se da sala de provas levando material sem autorização; 
o) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 
p) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada pela aplicação das 

provas; 
q) durante o processo, não atender a quaisquer das disposições estabelecidas neste Edital. 

8.23. A Fundação VUNESP e o SeMAE não se responsabilizarão por danos, perda ou extravio de documentos e/ou 

objetos ocorridos no prédio de realização das provas. 

8.24. NA PROVA OBJETIVA 
8.24.1. No ato de realização da Prova Objetiva, o candidato: 

a) receberá a folha de respostas personalizada e o caderno de questões; 
b) deverá observar, total e atentamente, os termos das instruções contidas na capa do caderno de questões e 

na folha de respostas, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento; 
c) lerá o caderno de questões, resolverá as questões propostas, e transcreverá as respostas para a folha de 

respostas personalizada, com caneta esferográfica de tinta preta, assinando a folha somente no campo 

apropriado; 
c1) fica alertado que a eventual utilização de caneta de tinta de outra cor para o preenchimento das respostas 

poderá acarretar-lhe prejuízo, uma vez que as marcações poderão não ser detectadas pelo software de 

reconhecimento da digitalização; 
d) fica ciente que a folha de respostas, é de preenchimento exclusivo e de sua inteira responsabilidade, sendo 

o único documento válido para a correção eletrônica; 
e) fica ciente que não será permitida a interferência e/ou participação de outras pessoas para a realização da 

prova e/ou transcrição das respostas, salvo em caso em que o candidato tenha recebido o deferimento para 

solicitação de condição especial para esse fim. Nesse caso, o candidato será acompanhado por um fiscal 

da Fundação VUNESP, ao qual deverá ditar as respostas. 
8.25.1. Na folha de respostas personalizada: 

a) 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; 

b) não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura, pois qualquer 

marca poderá ser lida pelas leitoras ópticas, prejudicando o desempenho do candidato; 

c) os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na folha de respostas serão de inteira 

responsabilidade do candidato. 

8.25.2. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas personalizada por erro do candidato. 

8.25.3. Após o término do prazo previsto para a duração da prova objetiva, não será concedido tempo adicional para 

o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à transcrição para a folha de respostas e/ou para 

o rascunho de gabarito. 

8.25.4. A folha de respostas personalizada deverá ser entregue ao final da prova, juntamente com o caderno de 

questões, ao fiscal de sala, com a assinatura do candidato no campo próprio e com a transcrição das 

respostas com caneta esferográfica em material transparente, com tinta de cor preta. 
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8.25.5. Exemplar do caderno de questões estará disponível no site da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br), na 

“Área do Candidato” no  link “Prova”, na respectiva página deste Concurso, a partir das 14 horas do 1º dia útil 

subsequente a aplicação da prova. 

 

9. DO JULGAMENTO DAS PROVAS E HABILITAÇÃO 

 

9.1 Da prova objetiva 

9.1.1. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) 

pontos. 

9.1.2. A nota da prova objetiva será obtida pela seguinte fórmula: 

     NP = Na x 100 

      Nq 

Onde: 

NP = nota da prova 

Na = número de acertos 

Nq = número de questões 

9.1.3. Será considerado habilitado na prova objetiva o candidato que obtiver nota igual ou superior a 60 (sessenta) 

pontos e não zerar em nenhuma das disciplinas (Língua Portuguesa e Conhecimentos Específicos). 

9.1.4. O candidato não habilitado na prova objetiva será eliminado deste Concurso Público. 

 

10. DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 

10.1. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, para todos os cargos, os seguintes critérios de 

desempate, sucessivamente: 

a) idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/2003, entre si e frente 

aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada; 

b) maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos; 

c) maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa; 

d) maior pontuação nas questões de Matemática ; 

e) maior pontuação nas questões de Legislação;  

f) maior pontuação nas questões de Noções de Informática; 

g) mais idoso entre os candidatos com idade inferior a 60 (sessenta) anos; 

10.2. Persistindo ainda o empate poderá haver sorteio na presença dos candidatos envolvidos.  

 

11. PONTUAÇÃO FINAL 

11.1. A pontuação final dos candidatos será a nota da prova objetiva 

11.2. Os candidatos habilitados serão classificados em ordem decrescente da nota da prova. 

 

12. DOS RECURSOS 

12.1. O prazo para interposição de recurso será de 2 (dois) dias úteis, contados da data da divulgação do evento ou 

do fato que lhe deu origem. 
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12.2. Para recorrer, o candidato deverá utilizar, exclusivamente, o endereço eletrônico www.vunesp.com.br, na 

página do Concurso Público, seguindo as instruções ali contidas. 

12.3. Admitir-se-á um único recurso para cada questão da prova, desde que devidamente fundamentado. 

12.4. Quando o recurso se referir ao gabarito da prova objetiva, deverá ser elaborado de forma individualizada, ou 

seja, 01 (um) recurso para cada questão e a decisão será tomada mediante parecer técnico da Banca Examinadora. 

12.5. O gabarito divulgado poderá ser alterado em função da análise dos recursos interpostos e, caso haja anulação 

ou alteração do gabarito, as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo. 

12.6. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será(ão) atribuída(s) a todos os candidatos presentes na 

prova. 

12.6.1. No caso de recurso interposto dentro das especificações, esse poderá, eventualmente, alterar a 

nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma nota/classificação superior ou inferior, ou ainda poderá 

ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para habilitação. 

A decisão do deferimento ou indeferimento de recurso será publicada no Diário Oficial do Município e disponibilizada 

no site www.vunesp.com.br. 

12.7. O recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edital não será conhecido, bem como não 

será conhecido aquele que não apresentar fundamentação e embasamento, ou aquele que não atender às instruções 

constantes do “link” Recursos na página específica do Concurso Público. 

12.8. Somente serão considerados os recursos interpostos para a fase a que se referem e no prazo estipulado, não 

sendo aceitos, portanto, recursos interpostos em prazo destinado a evento diverso daquele em andamento. 

12.9. A interposição de recurso não obsta o regular andamento do cronograma do Concurso Público. 

12.10. No caso de recurso em pendência à época da realização de algumas das etapas do Concurso Público, o 

candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte. 

12.11. Não será aceito e conhecido recurso interposto pelos Correios, por meio de fax, e-mail ou por qualquer outro 

meio além do previsto neste Capítulo. 

12.12. A Banca Examinadora constitui última instância para os recursos, sendo soberana em suas decisões, razão 

pela qual não caberão recursos adicionais. 

12.13. Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso. 

12.14. Quando da publicação do resultado das provas, serão disponibilizados os espelhos das folhas de respostas 

da prova objetiva. 

12.15. O candidato que não interpuser recurso no prazo mencionado será responsável pelas consequências 

advindas de sua omissão. 

 

13. DA NOMEAÇÃO, POSSE E EXERCÍCIO 

13.1. Serão nomeados em estágio probatório os candidatos aprovados no Concurso  Público, de acordo com a 

classificação final, dentro do número de vagas estabelecidas neste edital. 

13.2. A nomeação, posse e exercício do candidato aprovado ficam condicionadas ao cumprimento da Emenda 

Constitucional n.º 20, de 15 de dezembro de 1998, que altera o § 10 do artigo 37 da Constituição Federal. 

13.3. Para a posse, fica o candidato sujeito à aprovação em exame médico admissional que verifique a sua aptidão 

física e mental para o exercício das atribuições do cargo. 



B-11Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
20 de novembro de 2019
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13.4. O candidato aprovado deverá, apresentar comprovantes dos requisitos para a posse elencados no Capítulo 3, 

do presente edital, mediante apresentação de documentos, além de outros documentos que a Administração do 

SeMAE julgar necessários. 

13.5. Os atos referentes à convocação para preenchimento das vagas serão feitas por publicação no Diário Oficial 

do Município, sendo de inteira responsabilidade do candidato interessado, o acompanhamento. 

13.6. Em caso de não atendimento ao prazo de convocação ou a não comprovação de preenchimento dos 

requisitos previstos, não será efetivada a posse. 

 

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1. O prazo de validade do Concurso Público é de 1 (um) ano a contar da data da publicação da homologação 

podendo, ser prorrogado por igual período uma única vez, de acordo com o interesse da Administração. 

14.2. O período de validade do Concurso Público não gera para o SeMAE a obrigatoriedade de aproveitar todos os 

candidatos aprovados. 

14.3. A aprovação do candidato neste Concurso não implicará a obrigatoriedade de sua admissão, cabendo à 

Administração do SeMAE o direito de preencher somente o número de vagas estabelecido neste Edital, de acordo 

com as necessidades, interesse público, disponibilidade financeira e obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal. 

14.4. A inscrição do candidato importará o conhecimento das presentes instruções e na aceitação das condições do 

Concurso Público, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nos demais a serem publicados. 

14.5. O SeMAE, no momento do recebimento dos documentos para a posse, coletará a impressão digital na FIC - 

Folha de Identificação do Candidato, para confirmação da digital e/ou assinatura, coletadas no dia da realização da 

prova. 

14.6.  A falsidade de afirmativas e/ou irregularidades de documentos, ainda que verificada(s) posteriormente, 

eliminarão o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição. 

14.7.  Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, poderá ser anulada a inscrição ou a prova do candidato, se 

verificada falsidade de declaração ou irregularidade na prestação das provas. 

14.8.  Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no Concurso Público, 

valendo, para esse fim, o resultado final homologado publicado no Diário Oficial do Município. 

14.9. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não 

consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, ou até a data da convocação dos candidatos para a 

prova, circunstância que será mencionada em Edital a ser publicado. 

14.10. No período entre a prestação das provas e a homologação do resultado final, o candidato obriga-se a manter 

atualizados seus dados na Fundação Vunesp. Após a homologação do resultado, o candidato aprovado obriga-se a 

manter atualizados seus dados pessoais, no SeMAE, enquanto perdurar a validade do Concurso Público, sendo que, 

a não atualização isenta a Autarquia de qualquer responsabilidade pela não admissão devido à impossibilidade de 

encontrá-lo. 

14.11. O resultado final do Concurso Público será homologado pelo Procurador Geral do Município e publicado no 

Diário Oficial do Município. 

14.12. Decorridos 90 (noventa) dias da homologação e não caracterizando óbice, é facultada a eliminação das 

provas e demais registros escritos, mantendo-se porém, pelo prazo de validade do Concurso Público, os registros 

eletrônicos. 
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14.13. Todos os demais avisos e resultados do Concurso Público serão divulgados no site do SEMAE -  www. 

semae.riopreto.sp.gov.br. e no site  da Fundação VUNESP  www.vunesp.com.br. 

14.14. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não comparecer as 

convocações na data estabelecida. 

14.15. Toda menção a horário neste Edital e em outros atos deles decorrentes terá como referência o horário oficial 

de Brasília. 

14.16. A legislação com  entrada em vigor após a data da publicação deste Edital, bem como alterações posteriores, 

não serão objetos de avaliação das provas deste Concurso Público. 

14.17. Durante a realização de qualquer provas deste Concurso não será permitida a utilização de qualquer tipo de 

aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, pelos seus familiares ou 

por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. 

14.18. Salvo as exceções previstas no presente Edital, durante a realização de qualquer prova deste Concurso não 

será permitida a permanência de acompanhantes nos locais de aplicação das provas, seja qual for o motivo alegado. 

14.19. Durante a realização de qualquer prova/fase e ou em nenhuma das etapas deste Concurso Público não será 

permitida a utilização de qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som 

pelo candidato, pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer 

necessidade de realização de uma ou demais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção de 

conhecimento será avaliada pela banca examinadora da organizadora do Concurso Publico,  e caberá a Fundação 

VUNESP e , somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido. 

14.20. Os documentos e/ou pertences esquecidos pelos(as) candidatos(as) nos locais de prova ficarão disponiveis 

pelo período de 30 dias após a aplicação da prova. Vencido este prazo, os documentos e ou pertences serão 

encaminhados para eliminação e/ou descarte. 

14.21. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão conjuntamente com a Vunesp. 

 

        São José do Rio Preto,  18 de novembro  de 2019.  
 

JAQUELINE FREITAS REIS 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO 
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ANEXO I - ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
Responsável pelo cumprimento, em seu nivel de atuação, das atividades-meio de suporte aos serviços finalísticos da 
Autarquia, nas áreas Orçamentária, Econômica, Financeira, Contábil, da Qualidade, de Controles Internos, de 
Relacionamento com os Usuários, de Suprimentos, de Logística de Patrimônio e de Transportes Internos, de Trâmite 
e Controle de Documentação, de Recursos Humanos e da Tecnologia da Informação. 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO – TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
Responsável pelo cumprimento, em seu nivel de atuação, das atividades-meio de suporte aos serviços finalísticos da 
Autarquia, nas áreas Orçamentária, Econômica, Financeira, Contábil, da Qualidade, de Controles Internos, de 
Relacionamento com os Usuários, de Suprimentos, de Logística de Patrimônio e de Transportes Internos, de Trâmite 
e Controle de Documentação, de Recursos Humanos e da Tecnologia da Informação, ressalvadas as formações 
exigidas para as especialidades técnicas. 
 
AGENTE DE SANEAMENTO  
Responsável pelo cumprimento, em seu nível de atuação, da execução das atividades-fim da Autarquia nas áreas de 
gestão de serviços de saneamento, ressalvadas as formações exigidas para as especialidades técnicas. 
 
AGENTE DE SANEAMENTO – TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 
Responsável pelo cumprimento, em seu nível de atuação, da execução das atividades-fim da Autarquia nas áreas de 
gestão de serviços de saneamento, ressalvadas as formações exigidas para as especialidades técnicas. 
 
AGENTE DE SANEAMENTO – TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA 
Responsável pelo cumprimento em seu nível de atuação, da execução das atividades-fim da Autarquia nas áreas de 
gestão de serviços de saneamento, especialmente aquelas ligadas as especialidades técnicas em eletrotécnica, bem 
como quaisquer outras atividades correlatas. 
 
AGENTE DE SANEAMENTO – TÉCNICO EM MECÂNICA, ELETROMECANICA OU MECATRONICA 
Responsável pelo cumprimento em seu nível de atuação, da execução das atividades-fim da Autarquia nas áreas de 
gestão de serviços de saneamento, especialmente aquelas ligadas as especialidades técnicas em mecânica, 
eletromecânica ou mecatrônica, bem como quaisquer outras atividades correlatas. 
 
AGENTE DE SANEAMENTO – TÉCNICO EM QUÍMICA OU MICROBIOLOGIA 
Responsável pelo cumprimento em seu nível de atuação, da execução das atividades-fim da Autarquia as áreas de 
gestão de serviços de saneamento, especialmente aquelas ligadas as especialidades técnicas de química e/ou 
microbiologia, bem como quaisquer outras atividades correlatas. 
 
AGENTE DE SANEAMENTO I 
Responsável pelo cumprimento, em seu nível de atuação, da execução das atividades-fim da Autarquia nas áreas de 
gestão de serviços de saneamento, ressalvadas as formações exigidas para as especialidades técnicas, podendo 
inclusive dirigir veículos compatíveis com o modelo de carteira de habilitação mínima A e B. 
 
AGENTE DE SANEAMENTO II 
Responsável pelo cumprimento, em seu nível de atuação, da execução das atividades-fim da Autarquia nas áreas de 
gestão de serviços de saneamento, ressalvadas as formações exigidas para as especialidades técnicas, podendo 
inclusive dirigir veículos compatíveis com o modelo de carteira de habilitação mínima C. 
 
AGENTE DE SANEAMENTO III 
Responsável pelo cumprimento, em seu nível de atuação, da execução das atividades-fim da Autarquia nas áreas de 
gestão de serviços de saneamento, ressalvadas as formações exigidas para as especialidades técnicas, podendo 
inclusive dirigir veículos articulados e pesados. 

 
 

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - ESTADO DE SÃO PAULO 

 
 

Rua Antonio de Godoy, 2181 - Telefone: (17) 3211-8100 - CEP 15061-020 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO- SP  

  24 

 
ANALISTA ADMINISTRATIVO 
Responsável pelo cumprimento, em seu nível de atuação, das atividades-meio de suporte aos serviços finalísticos da 
Autarquia, nas áreas Orçamentária, Econômica, Financeira, da Qualidade, de Controles Internos, de Relacionamento 
com os Usuários, de Suprimentos, Logística de Patrimônio e de Transportes Internos, de Trâmite e Controle de 
Documentação. 
 
ARQUIVISTA 
Responsável pelo cumprimento, em seu nível de atuação, das atividades-meio de suporte aos serviços finalísticos da 
Autarquia, na organização de documentos de arquivos institucionais, contábeis e de outras áreas da Autarquia, 
inclusive documentos digitais, avalia o grau de importância para decisão do tempo de arquivamento adequado e 
realizar estudo de sistemas de arranjo dos documentos, identificando e padronizando. 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
Responsável pelo cumprimento, em seu nível de atuação, das atividades-meio de suporte aos serviços finalísticos da 
Autarquia, nas questões de serviço social e de cunho assistencial, com objetivo de amparar pessoas que de alguma 
forma que se encontra com problemas sociais, habitacionais e de saúde ou em situação de risco, voltadas a 
promoção do bem-estar físico, psicológico e social. 
 
GESTOR DE SANEAMENTO – ENGENHARIA CIVIL 
Responsável pelo cumprimento, em seu nível de atuação, das atividades-fim da Autarquia nas áreas de Gestão de 
Captação, Tratamento e Fornecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Obras e Melhoria Contínua das Redes de 
Água e Esgoto, Manutenção e Fiscalização das redes de água e esgoto, operação e manutenção de equipamentos 
dos sistemas de saneamento e desenvolvimento de tecnologias de sistemas de saneamento. 
 
GESTOR DE SANEAMENTO – ENGENHARIA MECÂNICA  
Responsável pela realização de estudos e pesquisas, elaboração de projetos, assessoramento em problemas de 
engenharia mecânica e aplicação dos dados obtidos, assim como: elaborar, executar e dirigir estudos e projetos de 
engenharia mecânica para construção, montagem ou manutenção de instalações e equipamentos de funcionamento 
mecânico; elaborar e executar projetos de máquinas-ferramentas e motores, projetar instalações de calefação, 
ventilação e refrigeração, bem como executar quaisquer outras atividades correlatas. 
 
GESTOR DE SANEAMENTO – ENGENHARIA SANITÁRIA 
Responsável por conhecer e monitorar o sistema de tratamento de águas de abastecimento, residuárias e pluviais; 
execução de projetos, construções, ampliações e manutenção dos sistemas de água e esgoto. 
 



B-12 Jornal
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ANEXO II - CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS   
 

Toda legislação e jurisprudência devem ser consideradas com as alterações e atualizações vigentes até a data da 

publicação do Edital de Abertura de Inscrições. Legislação ou decisões com entrada em vigor após a publicação do 

Edital de Abertura de Inscrições poderão ser utilizadas, quando supervenientes ou complementares a algum tópico já 

previsto ou indispensável à avaliação para o cargo. Todos os temas englobam também a legislação que lhes é 

pertinente, ainda que não expressa no conteúdo programático. 

 

Ensino Médio Completo 
 
Para os cargos: AGENTE ADMINISTRATIVO, AGENTE ADMINISTRATIVO–TÉCNICO EM CONTABILIDADE, 
AGENTE DE SANEAMENTO, AGENTE DE SANEAMENTO–TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, AGENTE DE 
SANEAMENTO–TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA, AGENTE DE SANEAMENTO–TÉCNICO EM MECÂNICA, 
ELETROMECÂNICA OU MECATRÔNICA, AGENTE DE SANEAMENTO–TÉCNICO EM QUÍMICA OU 
MICROBIOLOGIA, AGENTE DE SANEAMENTO I, AGENTE DE SANEAMENTO II, AGENTE DE SANEAMENTO III 

 
Conhecimentos Gerais 
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e 

antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Acentuação Gráfica. Classes de palavras: 

substantivo, adjetivo, numeral, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que 

imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação 

pronominal. Crase.  

 

Matemática: Resolução de situações-problema, envolvendo: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação ou 

radiciação com números racionais, nas suas representações fracionária ou decimal; Mínimo múltiplo comum; Máximo 

divisor comum; Porcentagem; Razão e proporção; Regra de três simples ou composta; Equações do 1.º ou do 2.º 

graus; Sistema de equações do 1.º grau; Grandezas e medidas – quantidade, tempo, comprimento, superfície, 

capacidade e massa; Relação entre grandezas – tabela ou gráfico; Tratamento da informação – média aritmética 

simples; Noções de Geometria – forma, ângulos, área, perímetro, volume, Teoremas de Pitágoras ou de Tales. 

Raciocínio lógico: Estruturas lógicas, lógicas de argumentação, diagramas lógicos, sequências. 

 

Legislação: DIREITO PENAL: Código Penal - artigos 293 a 305; 307; 308; 311-A; 312 a 317; 319 a 333; 335 a 337. 

DIREITO CONSTITUCIONAL: Constituição Federal –Título II - Capítulos I e II; Título III - Capítulo VII com Seções I e 

II; Título VII – Capítulo II. DIREITO ADMINISTRATIVO: Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto Federal nº 9.412/18 

(normas sobre Licitações); Lei Federal nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa); Lei Complementar Municipal 

nº 05/90 (Estatuto do Servidor Público Municipal); Lei Complementar Municipal nº 130/01 (Lei de Criação do SEMAE) 

– Lei Federal nº 11.445/07 (Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico). 

 
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 
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de aplicativos MS-Office 2010. MS-Word 2010: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, 

cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores 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 planilhas, 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-PowerPoint 2010: 

estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações, 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. 

 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
Conhecimentos Específicos 
Noções de Direito Administrativo: Princípios da Administração pública; Administração direta, indireta e fundacional; 

Controle da Administração Pública; Contrato administrativo; Serviços públicos; Bens públicos; Serviços e rotinas de 

protocolo, expedição e arquivo; Classificação de documentos e correspondências; Correspondência oficial; Gestão de 

material e controle de estoques e almoxarifado; Técnicas de arquivamento: classificação, organização, arquivos 

correntes e protocolo; Qualidade no atendimento ao público; A imagem da instituição, a imagem profissional, sigilo e 

postura.  

 

AGENTE ADMINISTRATIVO–TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

Conhecimentos Específicos 
Contabilidade: princípios e convenções. Escrituração contábil e conciliação de contas, conceitos básicos de ativo, 

passivo, receita, despesa, investimento. Política fiscal e tributária: noções básicas de legislação tributária. Princípios 

de estatísticas. Sistema de análise de apuração de custos. Conceitos básicos de custo. Contabilidade Geral. Noções 

de contabilidade pública. Estrutura conceitual básica da contabilidade. Plano de contas. Procedimentos básicos de 

escrituração. Livros obrigatórios e auxiliares. Procedimentos contábeis diversos. Correção monetária de balanço. 

Depreciação. Amortização. Apuração de resultado. Demonstrações Contábeis. Determinação de índices e quocientes 

e interpretação. Conciliação e análise de contas patrimoniais e de resultado. Correção integral. Contabilidade em 

moeda constante. Estrutura e conceitos básicos de contabilidade de custo. Tributos fiscais. Tributos sobre o 

faturamento, base de cálculo, alíquotas e escrituração fiscal. Lançamentos. Lei Complementar Federal nº 101/2000, 

Lei Federal nº 4.320/64. 

 

AGENTE DE SANEAMENTO 

Conhecimentos Específicos 
Saneamento básico: considerações gerais sobre água e esgoto. Princípios básicos de: sistemas de água e esgotos. 

Reuso. Processos de tratamento de água e esgotos. Saúde do trabalhador, situações de riscos. Noções de 

Segurança do Trabalho: Conhecimento sobre as normas de segurança do trabalho e de equipamentos de proteção 

individual (EPI’s) e coletivos (EPC’s).  
 

AGENTE DE SANEAMENTO–TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 
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Conhecimentos Específicos 

Elementos básicos de projeto – Plantas. Cortes. Fachadas. Desenho de arquitetura – Símbolos e Convenções. 

Formatos. Desenho topográfico. Projeto de Reforma e Modificação. Materiais de construção: aglomerantes; cimentos 

e agregados; preparos, utilização, dosagem, controle do concreto e de argamassas; materiais empregados e 

levantamento de consumo para confecção de alvenarias; aços para estruturas de concreto armado e metálicas. 

Metragem. Cálculos simples de áreas e volumes. Fundações: superficiais e profundas, técnicas executivas. Normas 

de segurança na construção civil. Leitura e interpretação de desenhos de arquitetura e de projetos estruturais em 

concreto armado e metálico. Conhecimento em alvenaria, madeira para formas e escoramentos e revestimentos de 

paredes e pisos. Orçamentos e custos. Conhecimento de nivelamento, prumo e interpretação de levantamento 

planialtimétrico. Conhecimento de projeto hidrossanitário de edificações residenciais. Uso de softwares de projeto 

auxiliado por computador. AutoCAD. 

 

AGENTE DE SANEAMENTO–TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA 

Conhecimentos Específicos 
Leis e fundamentos básicos de eletricidade: circuitos elétricos e componentes eletroeletrônicos; circuitos de corrente 

contínua e corrente alternada. Capacitores, indutores, circuitos RC, RL e RLC série e paralelo. Materiais elétricos 

utilizados na confecção de componentes elétricos; instrumentos de registro e medição elétrica. Sistemas de geração 

e transmissão de energia elétrica. Equipamentos de medição elétrica e instalações elétricas. Máquinas elétricas; 

dimensionamento e especificação de máquinas e equipamentos. Circuitos elétricos e eletromagnéticos. Tipos de 

máquinas. Transformadores. Tópicos gerais de eletrônica: fontes de alimentação, resistores, diodos, semicondutores, 

transistores e circuitos básicos. Controle e automação industrial: transdutores de pressão, temperatura e ópticos. 

Princípio de funcionamento e aplicação dos reles e contactores. Dispositivos pneumáticos e eletro pneumáticos: 

atuadores e válvulas. Arquitetura dos controladores lógicos programáveis: programação Logo e Ladder. Normas 

técnicas, legislação e padrões elétricos de segurança e meio ambiente. Noções básicas de informática aplicada: 

técnicas de programação estruturada, construção de algoritmos, sistemas operacionais. 

AGENTE DE SANEAMENTO–TÉCNICO EM MECÂNICA, ELETROMECÂNICA OU MECATRÔNICA 

Conhecimentos Específicos 
Conhecimentos para a utilização e manutenção preventiva e corretiva de máquinas e equipamentos como plaina, 

torno, torno com controle numérico computadorizado (CNC), fresadora de precisão, mesas X,Y,Z, centros de 

usinagem CNC, fornos, viradeiras, esmerilhadeiras, retíficas, máquinas de solda, esmeris, morsas, guilhotinas, 

prensas e furadeiras de bancada. Conhecimentos básicos para a supervisão e uso de máquinas, equipamentos, 

veículos, sistemas de aquecimento e de refrigeração e ferramentas. Conhecimentos para calcular a quantidade 

necessária de matéria-prima, Conhecimentos básicos para a criação de protótipos e teste de produtos. Conhecimento 

de técnicas para organização de sistemas de armazenagem, supervisão de processos e definição de normas e 

procedimentos de segurança. Conhecimentos sobre controle da qualidade, Conhecimentos básicos para 

acompanhamento de testes de resistência, calibração e conferência de medidas. Conhecimentos de instrumentos de 

medidas como: medidores de temperatura, medidores de pressão, medidores de vazão de fluídos, medidores de 

velocidade de escoamento de fluídos, paquímetros, micrômetros, analisadores e injetores de óleo, medidor de 

espessura, Strain Gauges, extensômetros, Medidor de vibrações, Durômetros, Rugosímetro, Relógios Apalpadores, 

Comparador de Diâmetro Interno, ultrassom, Projetor de Perfil, Calibrador Traçador de Altura, Microscópio 

metalográfico, medidores de Ângulos e inclinações, Calorímetro e escalas. 
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AGENTE DE SANEAMENTO–TÉCNICO EM QUÍMICA OU MICROBIOLOGIA 

Conhecimentos Específicos 
Sistemas monofásicos e polifásicos: mistura e espécies químicas. Misturas homogêneas e heterogêneas. Espécies 

químicas simples e compostas. Diferenças entre mistura e combinação. Noção de elemento químico. Primeira noção 

de átomo, molécula, fórmulas e equações químicas. Leis de combinações químicas: teoria atômica-molecular de 

Dalton – Avogadro. Processos de análise imediata: critérios de pureza – propriedades gerais, funcionais e 

específicas. Classificação periódica dos elementos químicos. Ligações químicas. Geometria das moléculas. 

Moleculares polares e apolares. Reações químicas: dupla troca entre eletrólitos, reações de deslocamento, número 

de oxidação, reações de oxirredução, balanceamento. Noções básicas de biossegurança. Ambiente laboratorial, tipos 

de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e de Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) e suas utilizações; 

estocagem de substâncias químicas, gases comprimidos, controle de incêndios, segurança no preparo de soluções e 

de materiais biológicos, descarte de substâncias, resíduos e materiais biológicos. Identificação e uso de 

equipamentos e vidraria. Identificação e uso correto de vidrarias. Técnicas de transferência de líquidos e sólidos. 

Técnicas de limpeza, calibração de vidraria. Uso da balança analítica. Identificação e montagem de aparatos de 

extração e de destilação. Técnicas, métodos analíticos, metrologia (pHmetro, condutivímetro, entre outros) e 

conhecimento básico de uso de equipamentos de análises químicas (exemplo: HPLC, eletroforese capilar, FTIR, 

entre outros). Técnicas de abertura e dissolução de amostras. Expressão de concentrações. Equilíbrio químico. 

Noções básicas de gravimetria e de volumetria. Princípios gerais de análise instrumental. Princípios gerais de 

extração, destilação e purificação de compostos orgânicos. Manuseio do microscópio óptico e reconhecimento da 

função de suas partes. Tratamento estatístico de dados. Medidas, algarismos significativos, erros e dados de 

análises. 

 

AGENTE DE SANEAMENTO I 

Conhecimentos Específicos 
Saneamento básico: considerações gerais sobre água e esgoto. Princípios básicos de: sistemas de água e esgotos. 

Reuso. Processos de tratamento de água e esgotos. Saúde do trabalhador, situações de riscos. Noções de 

Segurança do Trabalho: Conhecimento sobre as normas de segurança do trabalho e de equipamentos de proteção 

individual (EPI’s) e coletivos (EPC’s). Código de Trânsito Brasileiro (Atualizado). Direção defensiva: distância de 

segurança, regras para evitar colisão com o veículo da frente, de trás, veículo em sentido contrário, no cruzamento, 

em ultrapassagem, nas curvas. 

 
AGENTE DE SANEAMENTO II 

Conhecimentos Específicos 
Saneamento básico: considerações gerais sobre água e esgoto. Princípios básicos de: sistemas de água e esgotos. 

Reuso. Processos de tratamento de água e esgotos. Saúde do trabalhador, situações de riscos. Noções de 

Segurança do Trabalho: Conhecimento sobre as normas de segurança do trabalho e de equipamentos de proteção 

individual (EPI’s) e coletivos (EPC’s). Código de Trânsito Brasileiro (Atualizado). Direção defensiva: distância de 

segurança, regras para evitar colisão com o veículo da frente, de trás, veículo em sentido contrário, no cruzamento, 

em ultrapassagem, nas curvas. 

 



B-13Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
20 de novembro de 2019

 
 

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - ESTADO DE SÃO PAULO 

 
 

Rua Antonio de Godoy, 2181 - Telefone: (17) 3211-8100 - CEP 15061-020 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO- SP  

  29 

 

AGENTE DE SANEAMENTO III 

Conhecimentos Específicos 
Saneamento básico: considerações gerais sobre água e esgoto. Princípios básicos de: sistemas de água e esgotos. 

Reuso. Processos de tratamento de água e esgotos. Saúde do trabalhador, situações de riscos. Noções de 

Segurança do Trabalho: Conhecimento sobre as normas de segurança do trabalho e de equipamentos de proteção 

individual (EPI’s) e coletivos (EPC’s). Código de Trânsito Brasileiro (Atualizado). Mecânica Básica de Veículo: 

conhecimentos elementares do funcionamento de motor, regulagem e revisão de freios, verificação da bomba d´água, 

troca e regulagem de tensão nas correias, análise e regulagem da embreagem, troca de óleo, suspensão. Serviços 

corriqueiros de eletricidade automotiva: trocas de fusíveis, lâmpadas, acessórios simples, etc. Direção defensiva: 

distância de segurança, regras para evitar colisão com o veículo da frente, de trás, veículo em sentido contrário, no 

cruzamento, em ultrapassagem, nas curvas. 

 

 

 
Superior Completo 

 
Para os cargos: ANALISTA ADMINISTRATIVO, ARQUIVISTA, ASSISTENTE SOCIAL, GESTOR DE 

SANEAMENTO – ENGENHARIA SANITÁRIA 

 
Conhecimentos Gerais 
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e 

antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, 

artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 

estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. 

 

Matemática: Resolução de situações-problema, envolvendo: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação ou 

radiciação com números racionais, nas suas representações fracionária ou decimal; Mínimo múltiplo comum; Máximo 

divisor comum; Porcentagem; Razão e proporção; Regra de três simples ou composta; Equações do 1.º ou do 2.º 

graus; Sistema de equações do 1.º grau; Grandezas e medidas – quantidade, tempo, comprimento, superfície, 

capacidade e massa; Relação entre grandezas – tabela ou gráfico; Tratamento da informação – média aritmética 

simples; Noções de Geometria – forma, ângulos, área, perímetro, volume, Teoremas de Pitágoras ou de Tales. 

Raciocínio lógico: Estruturas lógicas, lógicas de argumentação, diagramas lógicos, sequências. 

 

Legislação: DIREITO PENAL: Código Penal - artigos 293 a 305; 307; 308; 311-A; 312 a 317; 319 a 333; 335 a 337. 

DIREITO CONSTITUCIONAL: Constituição Federal –Título II - Capítulos I e II; Título III - Capítulo VII com Seções I e 

II; Título VII – Capítulo II. DIREITO ADMINISTRATIVO: Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto Federal nº 9.412/18 

(normas sobre Licitações); Lei Federal nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa); Lei Complementar Municipal 

nº 05/90 (Estatuto do Servidor Público Municipal); Lei Complementar Municipal nº 130/01 (Lei de Criação do SEMAE) 

– Lei Federal nº 11.445/07 (Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico). 
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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, marcadores 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 planilhas, 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-PowerPoint 2010: 

estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações, 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. 

 
ANALISTA ADMINISTRATIVO 

Conhecimentos Específicos 
Teoria Geral da Administração: Princípios dos modelos clássicos e contemporâneos de gestão. Processo 

organizacional: planejamento, organização, direção, controle e avaliação. Gestão estratégica: BSC (Balanced Scored 

Card); governança corporativa. Gestão de Pessoas: as pessoas e as organizações; o sistema e a administração de 

recursos humanos; avaliação de desempenho: vantagens e desvantagens, objetivos, responsabilidades, 

características dos principais métodos. Manutenção de RH - compensação: salários, administração de salários, 

avaliação e classificação de cargos, modelagem de trabalho e pesquisa salarial; desenvolvimento de RH - 

treinamento e desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento organizacional, controle de recursos humanos. 

Aprendizagem organizacional: educação corporativa e educação a distância; clima e cultura organizacional. 

Recrutamento e seleção de pessoas; gestão do conhecimento e capital intelectual; gestão por competências; 

gerenciamento de conflitos. Comportamento organizacional: motivação, liderança e desempenho; gestão da 

mudança; gestão de pessoas na administração pública. Normas de segurança do trabalho. Arquivologia: conceitos 

fundamentais. Rotinas de departamento pessoal. Conhecimentos sobre Administração e Finanças públicas, 

Planejamento e Gestão Estratégica e de Patrimônio. Noções de Contabilidade Geral e Pública. Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e Lei Complementar nº101/00. 

 

ARQUIVISTA 

Conhecimentos Específicos 
Arquivos: origem, histórico, função, classificação e princípios. Órgãos de documentação: características dos acervos. 

Ciclo vital dos documentos: Teoria das Três Idades. Classificação dos documentos: princípios, natureza, espécie, 

gênero, tipologia e suporte físico. Terminologia Arquivista. Noções básicas de preservação e conservação de 

documentos. Gestão de Documentos: Protocolo – recebimento, classificação, registro, tramitação e expedição de 

documentos. Produção, utilização e destinação de documentos. Códigos e planos de Classificação de Documentos e 

Tabelas de Temporalidade e Destinação de Documentos (definições e conceitos). Sistemas e métodos de 

arquivamento. Noções de Aplicação de Tecnologias (Gerenciamento Eletrônico de Documentos – GED, Digitalização 

e Microfilmagem). Lei de Acesso à Informação – Lei nº 12.527/11. 
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ASSISTENTE SOCIAL 

Conhecimentos Específicos 
Processo de trabalho do assistente social em suas dimensões teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-politico; 

o serviço social na contemporaneidade; a investigação e a pesquisa na prática profissional do assistente social; 

funções e atribuições do serviço social no campo jurídico, planejamento, relatórios sociais, pareceres sociais, visitas 

institucionais; perspectiva interdisciplinar na prática do serviço social; Lei de regulamentação da profissão (Lei nº 

8.662/93); Código de Ética do Assistente Social (Resolução CFESS nº 273/93); Guia do CRAS – Centro de 

Referência de Assistência Social; Guia do CREAS – Centro de Referência de Atendimento Especializado de 

Assistência Social; Constituição Federal de 1988: da Saúde, da promoção social e da proteção especial; Lei Orgânica 

de Assistência Social – LOAS – Lei nº 8.742/93; Família em seus diversos contextos sociais: definição legal, 

configurações e novos arranjos familiares, a família no campo sociojurídico, matricialidade sociofamiliar, convivência 

familiar e comunitária, políticas de atenção às famílias, ameaça e violação de direitos, violência doméstica, abandono, 

rupturas conjugais; Políticas de atenção a criança e adolescentes e suas dimensões: Sistema de Garantia de Direitos 

da Criança; Políticas de enfrentamento ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes; Políticas de 

atenção integral a usuários de álcool e drogas; Políticas de atenção à mulher em situação de violência doméstica e 

suas dimensões contemporâneas; Lei Maria da Penha – Lei nº 11.340/06; Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 

nº 8.069/90; Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004; Política Nacional do Idoso – PNI 1995; Estatuto do 

Idoso – Lei nº 10.741/03; Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004; Política Nacional de Integração da 

Pessoa com Deficiência – PNIPD/1999; Norma Operacional Básica de Recursos Humanos – NOB/RH-2007 e 

Resolução nº 17 de 20/06/11; Parâmetros para atuação de Assistentes Sociais na Política de Assistência Social – 

CEFESS/2011; Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) – Lei nº 12.594/12; Política Nacional 

para Inclusão Social da População em Situação de Rua e Decreto nº 7.053/09; Resolução nº 109 de 11/11/2009 – 

Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais; Lei nº 12.435/11 – Lei de aprovação do Sistema Único de 

Assistência Social – SUAS; Resolução CNAS nº 33/2012 – aprova Norma Operacional Básica do Sistema Único de 

Assistência Social – NOB/SUAS; Políticas de enfrentamento ao abuso, exploração sexual contra crianças e 

adolescentes; Resolução CNAS nº 39/10 que reordena os benefícios eventuais no âmbito da política de assistência 

social em relação à política de saúde; Resolução CNAS nº 34/2011 que define a habilitação e reabilitação da pessoa 

com deficiência no campo da assistência social; Resolução CNAS nº 01/2013 – Reordenamento do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos no âmbito do SUAS; Orientações técnicas: Centro de Referência 

Especializado para População de Rua – Centro POP (SUAS e População em Situação de Rua); Perguntas e 

Respostas: Serviço Especializado em abordagem Social (SUAS e População em Situação de Rua ); Orientação para 

o Reordenamento do Serviço de Acolhimento para População Adulta e Famílias em Situação de Rua. Política 

Nacional de Promoção da Igualdade Racial; orientações técnicas dos serviços de convivência e fortalecimento de 

vínculos para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos; Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária; 

Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e Transferência de renda no âmbito do Sistema Único de 

Assistência Social – SUAS. Resolução Conjunta CNAS/CONANDA nº 01/16. Resolução Conjunta CNAS/CONANDA 

nº 01/17. 

 
 

GESTOR DE SANEAMENTO – ENGENHARIA SANITÁRIA 
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Conhecimentos Específicos 
Legislação Ambiental Estadual e Federal. Conhecimentos básicos de: Química orgânica e inorgânica, Mecânica dos 

Fluídos e Hidráulica, Termodinâmica, Sistemas de tratamento físico-químico e biológico de águas residuárias urbanas 

e industriais, Mecânica dos Solos, Geotécnica, Hidrogeologia, Hidrologia e Sistemas de Drenagem de Água, 

Sistemas de Abastecimento de Água. Acondicionamento, coleta, transporte e tratamento de Resíduos Sólidos. 

Fundamentos de Controle de Poluição Ambiental. Processos de produção de indústrias (químicas, metalúrgicas, 

mecânicas, de alimentos, de bebidas e etc.). Eletricidade. Cálculo e estatística. Escalas de leitura de mapas. Políticas 

públicas de infraestrutura. Gerenciamento e gestão ambiental. Política Nacional de meio ambiente. SISNAMA. 

Avaliação de Impactos Ambientais: métodos e aplicação. Zoneamento ambiental. Política Nacional de recursos 

hídricos. Estudos de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental. Licenciamento ambiental: conceito e 

finalidade, aplicação, etapas, licenças, competências, estudos ambientais, análise técnica, órgão intervenientes. 

Noções de cartografia. Noções de sensoriamento remoto e geoprocessamento. Noções de geotécnica. Conservação 

de solo e água. Técnicas de recuperação de áreas degradadas. Climatologia. Noções de limnologia. Qualidade de 

águas. Saneamento básico. Ciclagem de nutrientes. Ecologia geral. Noções de análise social e econômica de 

projetos. Impactos ambientais de obras civis de infraestrutura. Noções de sistemas e obras hidráulicas. Conceitos 

sobre geração de energia elétrica. Noções de obras, sistemas e estruturas de transmissão de energia. Noções de 

obras de normalização e regularização (drenagem, derrocamento).  

 

Para os Cargos: GESTOR DE SANEAMENTO – ENGENHARIA CIVIL, GESTOR DE  SANEAMENTO –

ENGENHARIA MECÂNICA 

 
Conhecimentos Gerais 
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e 

antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, 

artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 

estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. 

 

Matemática: Resolução de situações-problema, envolvendo: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação ou 

radiciação com números racionais, nas suas representações fracionária ou decimal; Mínimo múltiplo comum; Máximo 

divisor comum; Porcentagem; Razão e proporção; Regra de três simples ou composta; Equações do 1.º ou do 2.º 

graus; Sistema de equações do 1.º grau; Grandezas e medidas – quantidade, tempo, comprimento, superfície, 

capacidade e massa; Relação entre grandezas – tabela ou gráfico; Tratamento da informação – média aritmética 

simples; Noções de Geometria – forma, ângulos, área, perímetro, volume, Teoremas de Pitágoras ou de Tales. 

Raciocínio lógico: Estruturas lógicas, lógicas de argumentação, diagramas lógicos, sequências. 

 

Legislação: DIREITO PENAL: Código Penal - artigos 293 a 305; 307; 308; 311-A; 312 a 317; 319 a 333; 335 a 337. 

DIREITO CONSTITUCIONAL: Constituição Federal –Título II - Capítulos I e II; Título III - Capítulo VII com Seções I e 

II; Título VII – Capítulo II. DIREITO ADMINISTRATIVO: Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto Federal nº 9.412/18 

(normas sobre Licitações); Lei Federal nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa); Lei Complementar Municipal 



B-14 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
20 de novembro de 2019
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nº 05/90 (Estatuto do Servidor Público Municipal); Lei Complementar Municipal nº 130/01 (Lei de Criação do SEMAE) 

– Lei Federal nº 11.445/07 (Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico). 

 
GESTOR DE SANEAMENTO – ENGENHARIA CIVIL 
Conhecimentos Específicos 
 Teoria crítica da tecnologia e dos processos de produção em canteiro. Critérios de sustentabilidade e gestão de 

resíduos em projeto: formação sobre eficiência energética e uso de fontes alternativas, reuso de água, gestão de 

resíduos (coleta, tratamento e disposição de resíduos sólidos). Projetos de arquitetura: conhecimento de projetos de 

equipamentos públicos educacionais, administrativos, esportivos, culturais e de saúde. Projeto de estruturas: cálculo 

estrutural, dimensionamento de estruturas convencionais, conhecimento de sistemas estruturais e suas 

características, especificações e normas técnicas (concreto, madeira e aço), elaboração de laudos de estrutura. 

Projeto de fundações: conhecimento dos tipos de fundação e sua melhor adequação ao solo e às superestruturas, 

conhecimento de laudos de sondagem e de pareceres geotécnicos, projeto de blocos de fundação e baldrames, 

especificações e normas técnicas. Projeto de instalações hidráulicas: dimensionamento de instalações e demanda de 

consumo, projeto de hidráulica e de esgotamento sanitário (coleta, tratamento e lançamento). Rede de gases. Projeto 

de prevenção de combate a incêndio, especificações e normas técnicas. Projeto de Bombeiros. Tecnologia das 

edificações, urbanas e ambientais e georreferenciais: conhecimento de sistemas construtivos pré-fabricados em 

concreto, steel-framing, modular em aço, construções industrializadas. Projeto de drenagem. Infraestrutura de 

urbanização como abertura de vias, abastecimento de água, esgoto sanitário, pavimentação e (especificação e 

dimensionamento de pavimentos), terraplenagem (corte e aterro, equipamento para transporte, desmonte e 

compactação de solo), drenagem (macrodrenagem e microdrenagem e seu dimensionamento), rede de distribuição 

de energia e iluminação pública. Noções de geoprocessamento e sistema cartográfico. Normas técnicas e legislação 

construtiva: conhecimento de normas técnicas de projetos de engenharia (fundação, estrutura, elétrica, hidráulica, 

gases), construção, legislação urbana e meio ambiente. Levantamento de quantidades e orçamentação: 

levantamento e quantificação de serviços e materiais de obras públicas. Orçamento e composição de custos 

unitários, parciais e totais. Memória de cálculo de quantitativos, BDI e encargos sociais em obras. Realização de 

cronograma físico-financeiro. Curva ABC. Pert-CPM. Planejamento e acompanhamento de obras: contratos; 

programação de obras; planejamento de fluxos e instalações do canteiro de obras. Acompanhamento e fiscalização 

de obras; controle de materiais e de execução de serviços; vistoria e elaboração de pareceres, sistema de gestão da 

qualidade e segurança. Manutenção Predial: gestão e tipos de manutenção (preditiva, preventiva, corretiva). Desenho 

técnico e informática: normas da representação técnica de estruturas e instalações. Uso de softwares de projeto 

auxiliado por computador. AutoCAD.  

 

GESTOR DE SANEAMENTO – ENGENHARIA MECÂNICA 

Conhecimentos Específicos 
Mecânica-Estática: Equilíbrio dos corpos rígidos. Análise de estruturas. Esforços em barras, vigas, eixos e cabos. 

Cargas distribuídas. Diagramas de momentos fletores e forças cisalhantes. Geometria das áreas. Mecânica-

Dinâmica: Cinemática das máquinas. Análise de esforços em máquinas. Vibrações em máquinas. Resistência dos 

materiais: Tensão e deformação. Carregamento axial. Torção. Flexão. Carregamento transversal em vigas. Análise 

de tensões e deformações. Projetos de vigas. Deslocamentos em vigas. Elementos de máquinas: Critérios de 

resistência. Projeto estático. Fadiga. Parafusos e uniões aparafusadas. Uniões soldadas. Molas. Engrenagens. 
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Correias. Eixos e árvores de transmissão. Mecânica dos fluídos: Estática dos fluidos. Equações básicas para um 

volume de controle. Análise diferencial dos movimentos dos fluidos. Escoamento incompressível. Transmissão de 

calor: condução unidimensional em regime permanente. Convecção. Termodinâmica: Substância pura. Trabalho e 

calor. Primeira lei da termodinâmica. Segunda lei da termodinâmica. Materiais de construção mecânica: diagrama de 

equilíbrio ferro-carbono. Diagramas transformação-tempo-temperatura. Temperabilidade. Tratamentos térmicos e 

termoquímicos. Aços carbono comuns e aços de baixa liga. Materiais resistentes à corrosão e à oxidação. Ferros 

fundidos. Tecnologia mecânica: Fundição. Conformação mecânica. Usinagem. Soldagem. Ensaios de materiais 

destrutivos e não destrutivos. Inspeção dos equipamentos – técnicas de inspeção. Máquinas hidráulicas: 

Propriedades dos fluidos. Escoamento de fluidos em tubulações. Classificação e características de bombas. 

Turbombas, classificação, características e componentes. Seleção e especificação de bombas. Desempenho da 

bomba centrífuga-curvas, características. Testes, instalação, operação e manutenção de bombas. Instalações de 

bombeamento. Manutenção: Manutenção Industrial. As diferentes formas de manutenção. Gerência e Planejamento 

de manutenção – PERT – caminho crítico, nivelamento de mão de obra. Eletrotécnica: conceitos básicos de 

eletrotécnica. Motores de corrente alternada polifásicos e monofásicos. Transformadores. Lubrificação: lubrificantes. 

Princípios básicos de lubrificação. Lubrificação de equipamentos e componentes mecânicos. Qualidade e 

administração da produção: administração de materiais. Formação e controle de estoques. Administração, 

planejamento, programação e controle de projetos. Planejamento para a qualidade. Noções de Segurança do 

Trabalho. Legislação Ambiental. Informática aplicada à Engenharia. Programação, controle e fiscalização de obras: 

Orçamento e composição de custos. Levantamento de quantitativos. Planejamento e controle físico-financeiro. 

Acompanhamento e aplicação de recursos (medições e emissão de faturas). Controle de materiais. Licitação e 

contratos e Análise de contratos para execução de obras. 
 

 
 

ANEXO III - INFORMAÇÕES 
 

SeMAE - Serviço Municipal Autônomo de  Água e Esgoto de São José do Rio Preto – CEP 15061- 020 

Rua Antonio de Godoy, 2181 – Jardim Seixas - São José do Rio Preto  

Horário dias úteis: das 8:00 às 17:00 horas  

Site: www.semae.riopreto.sp.gov.br 

 

 
Fundação VUNESP  
Rua Dona Germaine Burchard, 515 – Água Branca – Perdizes – São Paulo - CEP 05002-062  

Horário dias úteis - das 8às 12horas e das 13h30min às 16 horas  

Disque VUNESP: fone (11) 3874-6300 - dias úteis - das 8 às 18 horas  

Site: www.vunesp.com.br  

 

 

EMPRO

 Processo de Seleção de Empresas
Edital 001/2019

Lista de Aprovados do Processo de Seleção
No dia 05 de novembro de 2019, na 21a Reunião Ordinária do 
CONPARTEC, foi apresentado o resultado fi nal da avaliação das 
propostas candidatas ao Centro Incubador de Empresas de Base Mista 
“Rui Dezani” (Edital 001/2019). Este resultado, por sua vez, corres-
ponde a somatória da decisão fi nal da Comissão Avaliadora (notas de 
projetos e CANVAS) e da avaliação das apresentações dos projetos 
(pitches), por banca composta especifi camente para este fi m.
Na reunião o CONPARTEC acatou a recomendação da Comissão Ava-
liadora e, dessa forma, foram APROVADOS no Processo de Seleção do 
Edital 001/2019 os seguintes candidatos:
• RECONECTA SOLUÇÕES – Incubação espaço 20 m²
• INSTITUTO TRI – Incubação Remota
• SOCIOTEC AUTOMAÇÃO – Incubação Remota 
São José do Rio Preto, 18 de Novembro de 2019
CONSELHO DO PARQUE TECNOLÓGICO – CONPARTEC
Israel Cestari Júnior – Diretor-Presidente
Gilberto Peres Mariano - Vice-Presidente
Ademar Pereira dos Reis Filho – Secretário
EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
João Pereira Curado Junior – Diretor-Presidente
Paulo César Castrequini Galhardo - Diretor Administrativo e Financeiro
Câmara Técnica de Inovação do CONPARTEC
Gilberto Perez Mariano

Processo de Seleção de Empresas
Edital 002/2019

Lista de Aprovados do Processo de Seleção
No dia 05 de novembro de 2019, na 21a Reunião Ordinária do 
CONPARTEC, foi apresentado o resultado fi nal da avaliação das pro-
postas candidatas ao Centro Incubador de Empresas de Base Tecno-
lógica “Vanda K.S. Bolçone” (Edital 002/2019). Este resultado, por sua 
vez, corresponde a somatória da decisão fi nal da Comissão Avaliadora 
(notas de projetos e CANVAS) e da avaliação das apresentações dos 
projetos (pitches), por banca composta especifi camente para este fi m.
Na reunião o CONPARTEC acatou a recomendação da Comissão Ava-
liadora e, dessa forma, foram APROVADOS no Processo de Seleção do 
Edital 002/2019 os seguintes candidatos:
• F2 DATA TECNOLOGIA – Pré incubação
• MED-IA SOLUÇÕES INTELIGENTES – Pré incubação
• DIGO MAKER – Open Space 08 posições
• VERHAW TECH SOLUÇÕES – Open Space 08 posições
• BEBIDAS ONLINE – Incubação espaço 40 m²
• GROWTH SAÚDE – Incubação espaço 30 m²
São José do Rio Preto, 18 de Novembro de 2019
CONSELHO DO PARQUE TECNOLÓGICO – CONPARTEC
Israel Cestari Júnior – Diretor-Presidente
Gilberto Peres Mariano - Vice-Presidente
Ademar Pereira dos Reis Filho – Secretário
EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
João Pereira Curado Junior – Diretor-Presidente
Paulo César Castrequini Galhardo - Diretor Administrativo e Financeiro

Câmara Técnica de Inovação do CONPARTEC
Gilberto Perez Mariano

 Processo de Seleção de Empresas
Edital 003/2019

Lista de Aprovados do Processo de Seleção
No dia 05 de novembro de 2019, na 21a Reunião Ordinária do 
CONPARTEC, e no dia 19 de novembro de 2019, na 2ª Reunião extra-
ordinária, foi apresentado o resultado da avaliação das propostas candi-
datas ao Centro Empresarial de Base Tecnológica “Vanda K.S. Bolçone” 
(Edital 003/2019). Este resultado, corresponde a somatória decisão fi nal 
da Comissão Avaliadora (notas de projetos e CANVAS).
Na reunião o CONPARTEC acatou a recomendação da Comissão Ava-
liadora e, dessa forma, foram APROVADOS no Processo de Seleção do 
Edital 003/2019 os seguintes candidatos:
MODALIDADE EMPRESA PARTICIPANTE EM DESENVOLVIMENTO
• VERDAZ GESTÃO SUSTENTÁVEL E CONSULTORIA AM-
BIENTAL – espaço 60 m²
• CONVENIA ATIVIDADES DE INTERNET E CORRETORA DE 
SEGUROS – espaço 60 m²
• PIPTER BUSINESS EIRELI EPP – espaço 60 m²
• APP – SISTEMAS SOLUÇÕES DE GESTÃO PARA ATAC. E 
DISTR.  – espaço 120 m²
• FERRARI KM SISTEMAS PARA COMPUTADORES – espaço 
120 m²
• ARGUS DO BRASIL TECNOLOGIA EIRELI – espaço 180 m²
São José do Rio Preto, 19 de Novembro de 2019
CONSELHO DO PARQUE TECNOLÓGICO – CONPARTEC
Israel Cestari Júnior – Diretor-Presidente
Gilberto Peres Mariano - Vice-Presidente
Ademar Pereira dos Reis Filho – Secretário
EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
João Pereira Curado Junior – Diretor-Presidente
Paulo César Castrequini Galhardo - Diretor Administrativo e Financeiro
Câmara Técnica de Inovação do CONPARTEC
Wander Marcelo Lorencin

Processo de Seleção de Empresas
Edital 004/2019

Lista de Aprovados do Processo de Seleção
No dia 05 de novembro de 2019, na 21a Reunião Ordinária do 
CONPARTEC, foi apresentado o resultado da avaliação das propostas 
candidatas ao Centro Empresarial de Base Tecnológica “Vanda K.S. 
Bolçone” (Edital 004/2019). Este resultado, corresponde a somatória 
decisão fi nal da Comissão Avaliadora (notas de projetos e CANVAS).
Na reunião o CONPARTEC acatou a recomendação da Comissão Ava-
liadora e, dessa forma, foram APROVADOS no Processo de Seleção do 
Edital 004/2019 os seguintes candidatos:
MODALIDADE EMPRESA PARTICIPANTE ESTRATÉGICAS 
• WDG SOLUÇÕES EM SISTEMAS E AUTOMAÇÃO DE PRO-
CESSOS – espaço 687,20 m²
• VISUAL SYSTEMS INFORMÁTICA – espaço 677,48 m²
• FIELD CONTROL LTDA – espaço 238,61 m²
• NEWM DESENVOLVIMENTO MOBILE – espaço 311,78 m²
• WEDBIZ PRODUTOS DIGITAIS LTDA – espaço 200 m²
• TICOM 3 CONSULTORIA DE NEGÓCIOS E TECNOLÓGI-
CAS LTDA – espaço 62,50 m²
São José do Rio Preto, 19 de Novembro de 2019
CONSELHO DO PARQUE TECNOLÓGICO – CONPARTEC
Israel Cestari Júnior – Diretor-Presidente
Gilberto Peres Mariano - Vice-Presidente
Ademar Pereira dos Reis Filho – Secretário
EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
João Pereira Curado Junior – Diretor-Presidente
Paulo César Castrequini Galhardo - Diretor Administrativo e Financeiro
Câmara Técnica de Inovação do CONPARTEC
Wander Marcelo Lorencin 

Editais de
PROCLAMAS

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA CO-
MARCA DE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, 

Centro. 
Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram 
perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio 
Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1525 do Código Civil 
brasileiro para habilitação de 
casamento:

MÁRIO DA SILVA e ELIZAN-
GELA MARA DO CARMO. 
Ele, de nacionalidade brasi-
leira, aposentado, divorciado, 
nascido em Santos, SP, no dia 
24 de setembro de 1962, fi lho 
de BENEDITO ROSA DA SILVA 
e de THEREZA BAPTISTA DA 
SILVA. Ela, de nacionalida-
de brasileira, do lar, solteira, 
nascida em Santa Mariana, PR, 
no dia 25 de setembro de 1991, 
fi lha de JOSÉ APARECIDO DO 
CARMO e de SHIRLEI MARA 
ESTEMBURG. 

ANTONIO VICTOR ROGE-
RIO JUNIOR e ELISANGELA 
LEONEL DE CARVALHO. Ele, 
de nacionalidade brasileira, 
ourives, solteiro, nascido em 
São José do Rio Preto, SP, no 
dia 27 de outubro de 1981, fi lho 
de ANTONIO VICTOR ROGE-
RIO e de ELISABETE NEVES 
MAYORQUIN ROGERIO. Ela, 
de nacionalidade brasileira, 
administradora, divorciada, 
nascida em Rio de Janeiro, RJ, 
no dia 31 de março de 1984, 
fi lha de AIRTON LEONEL DE 
CARVALHO e de ROSANGE-
LA COELHO DE ANDRADE 
CARVALHO. 

FELIPE AUGUSTO BORGES 
RIBEIRO e MONIQUE BOR-
GES BOLANHO. Ele, de nacio-
nalidade brasileira, engenheiro 
eletricista, solteiro, nascido em 
Monte Azul Paulista, SP, no dia 
26 de maio de 1990, fi lho de 
PEDRO SÉRGIO RIBEIRO e de 
IVANÍCE BORGES RIBEIRO. 
Ela, de nacionalidade brasileira, 
pedagoga, solteira, nascida em 
Monte Azul Paulista, SP, no dia 
18 de dezembro de 1991, fi lha 
de ANTONIO FERNANDO BO-
LANHO e de LUZIA BORGES 
BOLANHO. 

Assim, lavra-se o presente edi-
tal de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil 
em lugar de costume e publica-
do pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedi-
mento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto, 19 de 
Novembro de 2019.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Sil-
vio Augusto Pellegrini de Oliveira, 
Ofi cial do 3o. Cartório de Registro 
Civil Pessoas Naturais de São 
José Rio Preto, SP, faz saber que 
pretendem casar, apresentando 
os documentos exigidos pelo art. 
1525 do Cód. Civil, os pretenden-
tes:

1. PAULO HENRIQUE 
JALORETTO BARBOSA e BRU-
NA BUCHALLA BORTOLUSO, 
sendo ELE fi lho de SILVIO LUIZ 
BARBOSA e de ARLETE CRIS-
TINA JALORETTO e ELA fi lha de 
ALVARO BORTOLUSO JUNIOR 
e de NILVIA BUCHALLA BORTO-
LUSO;

2. ADRIANO ROBERTO 
CANETE e CRISTIANE FERREI-
RA, sendo ELE fi lho de VICENTE 
LEONARDO DE SOUZA CANETE 
e de APARECIDA DE LOURDES 
BORALIN CANET e ELA fi lha de 
ANTONIO FLAVIO FERREIRA e 
de MARIA APARECIDA SOUZA 
FERREIRA;

3. LUCAS MATHEUS 
PEREIRA e ADUANY DO PRA-
DO DA SILVA, sendo ELE fi lho 
de DONIZETE PEREIRA e de 
ZULEICA SILVA PEREIRA e ELA 
fi lha de JOSE DIAS DA SILVA e 
de TEREZA DO PRADO;

4. ANTONIO NICESIO DE 
JESUS e MARIA JOSE GARBIN, 
sendo ELE fi lho de MARIANA 
AUGUSTA DE JESUS e ELA fi lha 
de ANTONIO TUFANA GARBIN e 
de MATILDE AUGUSTO GARBIN; 
brasileiros, residentes neste 3º 
subdistrito. Se alguém souber de 
algum impedimento, oponha-o em 
Cartório (R. São Paulo, 2200 – 
Tel: 3202-9090). 19/11/2019.


