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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 050/2022
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Por não vislumbrar nenhuma irregularidade ou ilegalidade, 
HOMOLOGO este procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto 
a favor de: LGR CONSTRUTORA LTDA EPP. Israel Cestari Júnior - 
Sec. Mun. de Obras
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 166/2022 – Processo n.º 
11.468/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição de ventilador pulmonar. 
Secretaria Municipal de Saúde.
Sessão pública realizada on line no dia 07/07/2022, sendo 
adjudicados os itens às empresas vencedoras: VITAE TECNOLOGIA 
EM MEDICINA LTDA ( item 1) e PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 
LTDA (item 2), conforme propostas declaradas vencedoras. O item 
3 foi fracassado. Houve manifestação de intenção de recurso 
pelas empresas LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA e ZAFALON 
SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA. Não foram apresentadas 
as contrarrazões. A pregoeira manteve a decisão prolatada na 
sessão, SUBMETENDO à autoridade superior, Sr. Secretário 
Municipal de Saúde, que ratificou as decisões da pregoeira e 
negou provimento a intenção de recurso da empresa. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras”. Adriana 
Tápparo – pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Aldenis A. Borim - Secretário Municipal do 
Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 625/2022 – Processo n.º 
15.053/2022
Objeto: Registro de preços para recarga de toner. Secretaria 
Municipal de Administração. Sessão pública realizada on-line com 
início dia 18/10/2022, sendo adjudicado o item à empresa declarada 
vencedora: RIO PRETO PRIME NEGÓCIOS & SERVIÇOS EIRELI 
(item 01). Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras – Celia Candida 
Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade – Adilson Vedroni - Secretário Municipal de 
Administração.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 663/2022 – Processo n.º 
15.545/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA RECARGA E TESTE DE 
EXTINTORES. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
Sessão pública realizada on-line com início dia 04/11/2022, sendo 
adjudicado os itens à empresa declarada vencedora: GIÁCOMO 
RESENDE SEOLIN ME ( CLS EXT) : (itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 
07 e 08). Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras – Adriana Tápparo 
- Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade – Adilson Vedroni - Secretario Municipal de 
Administração.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 689/2022 – Processo n.º 
15.740/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO 
DE ESTÁGIO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, CONTRATAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, 
ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO, GERENCIAMENTO 
E COBERTURA SECURITÁRIA DE ESTUDANTES, VISANDO 
PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIO DE NÍVEL SUPERIOR. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. Sessão pública 
realizada on-line com início dia 07/11/2022, sendo adjudicado o item 
à empresa declarada vencedora: SUPER ESTÁGIOS LTDA EPP 
(item 01). Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras – Adriana Tápparo 
- Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade – Adilson Vedroni - Secretario Municipal de 
Administração.
AVISO
REDESIGNAÇÃO DE DATA
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 691/2022 - PROCESSO 
15.776/2022
Objeto: AQUISIÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL, PARA 
ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES. SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Informamos a todos os interessados 
que fica redesignada a data do processamento do pregão da seguinte 
forma: O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 16/11/2022, 
às 14h00min e abertura a partir das 14h02min. Adriana Tápparo – 
Pregoeira. 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 643/2022 
– PROCESSO Nº 15.389/2022. 
Objeto: Aquisição de eletrodomésticos para estruturar a rede de 
serviços do sistema único de assistência Social-SUAS. Secretaria 
Municipal de Assistência Social. Fica designada a data da sessão de 
retomada do pregão em epígrafe para o dia 11/11/2022, às 10:30h, 
para continuidade dos trabalhos – Celia Candida Faria - Pregoeira. 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 657/2022 
– PROCESSO Nº 15.532/2022. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de suporte de soro para 
o Hospital Municipal. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada 
a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 
11/11/2022, às 09:00h, para continuidade dos trabalhos – Eloisa 
Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 671/2022 

– PROCESSO Nº 15.568/2022. 
Objeto: Aquisição de aparelho de laserterapia para o Centro de 
Reabilitação CER. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada 
a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 
11/11/2022, às 09:15h, para continuidade dos trabalhos – Eloisa 
Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
JULGAMENTO 
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA Nº 022/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO 
A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA COMPLEMENTAR DO 
TEATRO HUMBERTO SINIBALDI NETO (ACESSIBILIDADE DO 
ENTORNO E ADEQUAÇÃO DO LOCAL DA PLATÉIA) – SEC. MUN. 
OBRAS. À vista dos autos e do parecer técnico elaborado pela 
Secretaria Municipal de Obras, que é utilizado como razões de decidir 
e passa a fazer parte integrante desta decisão, a Comissão Municipal 
de Licitações prolata a classificação da proposta: 1º Colocado: KAV 
ENGENHARIA RIO PRETO LTDA R$ 1.856.004,48 - O inteiro teor 
dessa decisão se acha encartada nos autos do processo à disposição 
dos interessados. Publique-se para ciência.
JULGAMENTO 
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 048/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO 
A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO DO 
RECINTO DE EXPOSIÇÕES ALBERTO BERTELLLI LUCATTO 
– SEC. MUN. DE OBRAS. À vista dos autos e do parecer técnico 
elaborado pela Secretaria Municipal de Obras, que é utilizado 
como razões de decidir e passa a fazer parte integrante desta 
decisão, a Comissão Municipal de Licitações prolata a classificação 
das propostas: 1º Colocado: LGR CONSTRUTORA LTDA EPP 
R$ 2.444.291,73 - 2º Colocado: CAPI ENGENHARIA LTDA R$ 
2.525.249,61  - O inteiro teor dessa decisão se acha encartada nos 
autos do processo à disposição dos interessados. Publique-se para 
ciência.
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 051/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO 
A EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE 
DRENAGEM ENTRE A RUA JOÃO DOS SANTOS E AV. VALDOMIRO 
LOPES (VILA CLEMENTINA) – SEC. MUN. DE OBRAS. À vista dos 
autos e do parecer técnico elaborado pela Secretaria Municipal de 
Obras, que é utilizado como razões de decidir e passa a fazer parte 
integrante desta decisão, a Comissão Municipal de Licitações decide 
pela desclassificação das propostas apresentadas pelas empresas 
CONSTRANI ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO 
LTDA (apresentou custos unitários e preço total do item superior 
ao valor orçado pela Administração) e, OCTON ENGENHARIA E 
INCORPORAÇÃO EIRELI (divergências insanáveis na Planilha de 
BDI desonerado com a Planilha de Encargos Sociais). Considerando 
a autorização do Sr. Secretário Municipal de Obras (fls. 274) o qual 
relata a necessidade da realização da obra, e tendo em vista que 
todas as propostas foram desclassificadas neste certame, a Comissão 
Municipal de Licitação, com fulcro no § 3º do art. 48 da Lei Federal 
nº 8666/93,  fixa às licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a 
apresentação de outras propostas financeiras (em envelope lacrado) 
escoimadas das causas de suas desclassificações. Ocorrendo 
o protocolo das propostas até às 17:00 horas do dia 24/11/2022 
e, decididos eventuais recursos administrativos (se houver), será 
agendada a data para a realização da sessão pública de abertura 
desses envelopes. O inteiro teor dessa decisão se acha encartada 
nos autos do processo à disposição dos interessados. Publique-se 
para ciência.
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 nº 683/2022, 
processo 15.741/2022 objetivando Registro de Preços para 
aquisição de materiais de expediente a serem utilizados pelas 
diversas secretarias e órgãos da administração direta do município. 
Secretaria Municipal de Administração. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 28/11/2022. às 08h30min e abertura a partir das 
08h32 min. 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 nº 718/2022, 
processo 15.924/2022 objetivando a contratação de cobertura 
securitária da frota municipal (veículos, caminhões, maquinas, 
equipamentos, etc...), podendo ser contra terceiros e/ou total, 
com assistência 24 horas, inclusive aqueles que forem adquiridos 
na vigência do contrato. Secretaria Municipal de Administração. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 25/11/2022. às 
08h30min e abertura a partir das 08h32 min. 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 nº 719/2022, 
processo 15.926/2022 objetivando a aquisição de equipamentos 
de informática e licenças. Procuradoria Geral do Munícipio. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 25/11/2022. às 
13h30min e abertura a partir das 13h32 min. O edital, na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: JM OFFICE RIO PRETO COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA

EMPENHO 23782/22
CONTRATADA: DENTAL ACCESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 
ME
EMPENHO 23768/22
CONTRATADA: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS 
LTDA
EMPENHO 23751/22
CONTRATADA: L N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS 
LTDA ME
EMPENHOS 24173/22 E 24052/22
CONTRATADA: COMERCIAL PABLOS LTDA
EMPENHO 24045/22
CONTRATADA: HARTE EQUIPAMENTOS E MOVEIS 
HOSPITALARES LTDA
EMPENHO 23800/22
CONTRATADA: TRICOLOR INFORMATICA LTDA
EMPENHO 23831/22
CONTRATADA: DOMANI ACESSORIOS PARA ESCRITORIO 
EIRELI
EMPENHO 23339/22
CONTRATADA: MEMFS COMERCIO E DISTRIBUIÇAO DE 
PRODUTOS EM EGRAL LTDA
EMPENHOS 23757/22 E 24056/22
CONTRATADA: MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES EIRELI
EMPENHO 23824/22
CONTRATADA: HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAL MEDICO 
HOSPITALAR EIRELI
EMPENHO 23839/22
CONTRATADA: GUSTAVO NICOLINO EPP
EMPENHOS 23761/22 E 23779/22
Notifico os representantes legais das contratadas, para entregarem 
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebimento 
desta, a totalidade dos empenhos em epígrafe. O não cumprimento 
do prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades 
administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a 
empresa em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: BELA BELI STORE LTDA
EMPENHO 23341/22
Considerando manifestação do Departamento de Urgência e 
Emergência, solicitamos a substituição do equipamento entregue em 
desacordo ao solicitado no edital. Considerando previsão contratual 
na cláus. 2ª, item 2.4, fica a contratada notificada a substituir no 
prazo de 24h contados do recebimento, estando a contratada sujeita 
a aplicação das penalidades contratuais. Fica concedido o prazo de 
05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar contraditório, 
em atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
EXTRATO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO 
OBJETO: Fornecimento aos Servidores Ativos da PREFEITURA, de 
cartão de crédito consignado, nas condições aprovadas pelo Banco 
Central do Brasil, para pagamento através de descontos consignados 
em folha de pagamento – que entre si celebram o Município de 
São José do Rio Preto, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Administração e NIO MEIO DE PAGAMENTO LTDA. 
DATA DA ASSINATURA: 09 de novembro de 2022. 
VIGÊNCIA: 60 meses contados da data de assinatura do convênio. 
BASE LEGAL: Decretos n°s 18.543/20; 19.240/22 e 19.309/22. 
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Dispensa por limite; Contrato: DPL/0059/21
Contratada: Borges & Saranbeli S.J. do Rio Preto Ltda
Nos termos do art. 57, II da Lei 8666/93 fica prorrogado por mais 12 
meses o prazo de vigência do contrato supramencionado. SMH – 
Manoel J. Gonçalves
EXTRATO 
5º Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação nº 43/19; Contrato: DIL/0039/19
Contratada: Empro Tecnologia e Informação
Nos termos do art. 57, II da Lei 8666/93 fica prorrogado por mais 12 
meses o prazo de vigência do contrato supramencionado. SMAA – 
Antonio Pedro Pezzuto Jr.
EXTRATO 
22º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 274/18; Contrato: PRE/0159/18
Contratada: G F da Silva Comercio e Prestação de Serviços de 
Limpeza
Fica Reti-Ratificado o item 1.2 da Clausula Primeira do contrato 
supramencionado. SMAE – Fabiana Z. Azevedo
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 300/2022
ATA Nº 0884/22
CONTRATADA: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA
OBJETO: Fornecimento de seringas –Valor Unitário – Item 3 – 
R$0,3375 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 529/2022
ATA Nº 0885/22
CONTRATADA: ALINE TORRES DE OLIVEIRA LTDA
OBJETO: Fornecimento de gênero alimentício para consumo e 
preparo da alimentação do Corpo de Bombeiros –Valor Unitário – 
Item 5 – R$7,49 - Gab. Pref. – José Roberto Moreira – Prazo de 
vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 609/2022
ATA Nº 0886/22
CONTRATADA: INDÚSTRIA DE MOVEIS VV LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de cal, fixador e tijolo –Valores Unitários 
– Item 1 – R$13,67; Item 2 – R$11,30; Item 3 – R$0,91; Item 4 – 
R$802,99; Item 5 – R$334,99 - SMSG – Ulisses R. Almeida– Prazo 
de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 569/2022
ATA Nº 0887/22
CONTRATADA: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS 
FARMACEUTICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados REMUME 
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–Valores Unitários – Item 13 – R$11,000; Item 14 – R$2,900; Item 17 
– R$8,150; Item 21 – R$15,000; Item 25 – R$0,130 – SMS – Prazo 
de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 569/2022
ATA Nº 0888/22
CONTRATADA: AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA 
FARMACEUTICA LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados REMUME 
–Valor Unitário – Item 15 – R$0,250 – SMS – Prazo de vigência: 12 
meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 597/2022
ATA Nº 0889/22
CONTRATADA: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de leite longa vida UHT –Valor Unitário – 
Item 2 – R$4,93 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 23925/2022
CONTRATO Nº: DPL/0066/22
CONTRATADA: RAFAEL BUSTOS MORENO 30054437873
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva em 
equipamentos de ar condicionado da Casa da Cultura Dinorath do 
Vale – SMC – Valdeci Pedro Ganga - Prazo de vigência: 12 meses. 
Valor Total: R$17.040,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO  DE  PORTARIAS
Extrato de Resultado de Processo Administrativo
PORTARIA Nº 1.014, DE 15 DE JUNHO DE 2022
Indiciado(a): REGIANE FERREIRA DO AMARAL  
Resultado: aplicação do inciso III, do artigo 215, por transgressão dos 
deveres funcionais previstos no caput do artigo 226, no inciso II do 
artigo 220, todos da Lei Complementar nº 05/90, alínea “i” do artigo 
482 da CLT e inciso I do artigo 10 da Lei Complementar nº 413/2014.
Advogados: DAVI PEREIRA AMARAL – OAB /SP 342.171, EDUARDO 
DE FREITAS PECHE CANHIZARES - OAB/SP 195.992, MARINA 
ELIZA MORO FREITAS – OAB/SP 203.111
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.117 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2022
DESIGNA, HENRIQUE EDUARDO CORREA para substituir o(a) 
servidor(a) CARLOS ALBERTO PAULA ALVES – ocupante da função 
de confiança gratificada – Coordenador Executivo de Políticas 
Públicas – Nível II - FG.103.7, sem a remuneração, prevista no 
artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, em razão do afastamento 
não ser superior a 05 (cinco) dias consecutivos, conforme § 2º do 
artigo 68, da Lei Complementar nº 05/90, enquanto durar seu período 
de licença prêmio por gozo em dias trabalhados, de 16/11/2021 a 
18/11/2021, e de 21/11/2022 a 22/11/2022.
PORTARIA N.º 37.129 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022
DESIGNA, LUIZ PAULO CHAGAS RODRIGUES para substituir 
o(a) servidor(a) CELSO HENRIQUE FAZAN BRANCO – ocupante 
da função de confiança gratificada – Coordenador Executivo de 
Políticas Públicas – Nível II - FG.103.7, nos termos do artigo 68, da 
Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, 
de 16/11/2022 a 25/11/2022.
JOSE MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
Secretário Municipal da Fazenda

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.120 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022
TRANSFERE, o(a) servidor(a) CAMILA DE MORAES FERREIRA 
BORIN, ocupante da Função de Confiança de Assistente de 
Programas e Projetos - Intermediário – Nível III - FG.103.1 da Seção 
de Regulação do Departamento de Vigilância Socioassistencial para 
o Setor de Acompanhamento dos Conselhos da Secretaria Municipal 
de Comunicação Social.
PORTARIA N.º 37.131 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022
DESIGNA, SILVANA ARAUJO GUIMARAES para substituir o(a) 
servidor(a) BRUNA SOUZA PRADO BELON – ocupante da função 
de confiança gratificada – Chefe de Centro de Referência de 
Assistência Social - CRAS – FG.101.1, nos termos do artigo 68, da 
Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, 
de 16/11/2022 a 25/11/2022.
HELENA CRISTINA ROZALES DA SILVA MARANGONI
Secretário Municipal de Assistência Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.121 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022
DESIGNA, VILMA PAULA BUENO DA SILVEIRA para substituir o(a) 
servidor(a) RENAN RAMALHO – ocupante da função de confiança 
gratificada – Coordenador Executivo de Políticas Públicas – 
Nível III – FG.103.6, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar 
n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, de 09/11/2022 a 
18/11/2022.
PORTARIA N.º 37.122 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022
DESIGNA, LUCIANA CRISTINA DELFINO LISBOA para substituir 
o(a) servidor(a) RENAN RAMALHO – ocupante da função de 
confiança gratificada – Coordenador Executivo de Políticas 
Públicas – Nível III – FG.103.6, nos termos do artigo 68, da Lei 
Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, de 
21/11/2022 a 30/11/2022.
PORTARIA N.º 37.124 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022
DESIGNA, PAULO EDUARDO GOMES DE SOUZA para substituir 
o(a) servidor(a) FABIANA MARIA MARTINS – ocupante da função 
de confiança gratificada – GERENTE DE UNIDADE – NÍVEL III – 
FG.103.5, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, 
enquanto durar seu período de licença prêmio, de 16/11/2022 a 
25/11/2022, sendo remunerado apenas pelos dias úteis trabalhados.
PORTARIA N.º 37.125 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022
DESIGNA, HEGLE APARECIDA DELGADO BAZZO para substituir 
o(a) servidor(a) ERIKA CRISTHINA OLIVEIRA – ocupante da função 
de confiança gratificada – GERENTE DE UNIDADE – NÍVEL III – 
FG.103.5, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, 
enquanto durar seu período de férias, de 16/11/2022 a 25/11/2022.
PORTARIA N.º 37.126 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022
DESIGNA, RENATA NERI DOS SANTOS para substituir o(a) 
servidor(a) TAMIRES AGUERA PERES – ocupante da função 
de confiança gratificada – GERENTE DE UNIDADE – NÍVEL III – 
FG.103.5, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, 
enquanto durar seu período de licença prêmio, de 16/11/2022 a 
23/11/2022, sendo remunerado apenas pelos dias úteis trabalhados.
PORTARIA N.º 37.127 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022
DESIGNA, HENRIQUE MARTINS FERREIRA para substituir o(a) 
servidor(a) DANIELA FERREIRA LIMA – ocupante da função 
de confiança gratificada – GERENTE DE UNIDADE – NÍVEL II – 
FG.103.6, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, 
enquanto durar seu período de férias, de 16/11/2022 a 25/11/2022.
PORTARIA N.º 37.128 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022
DESIGNA, FABIANA GARUTTI RODRIGUES para substituir o(a) 
servidor(a) FERNANDA SUMAN OUQUIUTO RUSSO – ocupante 
da função de confiança gratificada – Coordenador Executivo de 
Políticas Públicas – Nível III – FG.103.6, nos termos do artigo 
68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de 
férias, de 16/11/2022 a 30/11/2022.
ALDENIS ALBANEZE BORIM
Secretário Municipal de Saúde
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DECRETO Nº 19.337
DE 9 DE NOVEMBRO DE 2022.
Declara de utilidade pública, para fins de instituição de servidão 

administrativa para a passagem, na margem direita do Córrego 
Forquilha-Mistura, de partes dos imóveis que especifica. 
PREFEITO EDINHO ARAÚHO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos 
termos do artigo 64, incisos V e VI, da Lei Orgânica Municipal e art. 
40, do Decreto-Lei n. 3.365/41;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica declarada como sendo de utilidade pública, partes 
dos imóveis objetos das matrículas descritas abaixo, para fins de 
instituição de servidão administrativa para a passagem na margem 
direita do Córrego Forquilha-Mistura, para instalação de interceptor 
de esgotos:
I – Matrícula nº 3.303 do 1º Oficial de Registro de Imóveis, de 
propriedade de Sérgio Antônio Marques dos Santos e Outro:
“Inicia-se no ponto X1 (N 7701150.487, E 675649.731) ; 
localizado entre o Loteamento Eparque Rio Preto Leste e 
o imóvel da matrícula 3.303; daí segue confrontando com 
o imóvel da matrícula 3.303 com os seguintes rumos e 
distâncias: segue com o rumo S35°46’51”W e distância de 
15,18 metros, até o ponto X2 (N 7701138.174, E 675640.857) , 
daí segue com o rumo S11°18’42”W e distância de 42,18 
metros, até o ponto X3 (N 7701096.812, E 675632.583) , 
daí segue com o rumo S30°05’02”E e distância de 80,80 
metros, até o ponto X4 (N 7701026.899, E 675673.084) , 
daí segue com o rumo S28°17’25”E e distância de 38,07 
metros, até o ponto X5 ( N 7700993.375, E 675691.128) , 
daí segue com o rumo S14°49’03”W e distância de 62,97 
metros, até o ponto X6 (N 7700932.496, E 675675.023) , 
daí segue com o rumo S34°38’06”W e distância de 28,46 
metros, até o ponto X7 (N 7700909.076, E 675658.845) , 
daí segue com o rumo N25°53’47”W e distância de 6,89 
metros, confrontando com o imóvel da matrícula 7.738, 
até o ponto X70 (N 7700915.276, E 675655.835) , daí 
segue confrontando com o imóvel da matrícula 3.303 
com os seguintes rumos e distâncias; segue com o rumo 
N34°38’06”E e distância de 24,03 metros, até o ponto X71 
(N 7700935.044, E 675669.490) , daí segue com o rumo 
N14°49’03”E e distância de 59,55 metros, até o ponto X72 
(N 7700992.619, E 675684.721) , daí segue com o rumo 
N28°17’25”W e distância de 35,61 metros, até o ponto X73 
(N 7701023.973, E 675667.845) , daí segue com o rumo 
N30°05’02”W e distância de 82,97 metros, até o ponto X74 
(N 7701095.766, E 675626.255) , daí segue com o rumo 
N11°18’42”E e distância de 45,75 metros, até o ponto X75 
(N=7701140.627, E=675635.229) , daí segue com o rumo 
N35°46’51”E e distância de 19,65 metros, até o ponto X76 
(N 7701156.569, E 675646.719) , daí segue com o rumo 
S26°20’39”E e distância de 6,79 metros, confrontando com 
o Loteamento Eparque Rio Preto Leste, até o ponto X1(N 
7701150.487, E 675649.731) , ponto inicial desta descrição, 
encerrando uma área de 1.605,67 metros quadrados.”
II – Matrícula nº 7.738 do 1º Oficial de Registro de Imóveis, de 
propriedade de Setleste Loteadora SPE Ltda:
“Inicia-se no ponto X7 (N 7700909.076, E 675658.845); localizado 
entre o imóvel da matrícula 3.303 e o imóvel da matrícula 7.738; 
daí segue confrontando com o imóvel da matrícula 7.738 com os 
seguintes rumos e distâncias: segue com o rumo S34°38’06”W 
e distância de 61,07 metros, até o ponto X8 (N 7700858.827, E 
675624.135), daí segue com o rumo S12°51’02”W e distância de 
69,07 metros, até o ponto X9 (N 7700791.486, E 675608.773), daí 
segue com o rumo de S05°31’50”W e distância de 86,99 metros, 
até o ponto X10 (N 7700705.200, E 675600.493), daí segue com o 
rumo de S04°26’26”E e distância de 51,63 metros, até o ponto X11 (N 
7700653.423, E 675604.387), daí segue com o rumo N79°18’25”W 
e distância de 6,22 metros, confrontando com o imóvel da matrícula 
97.849, até o ponto X66 (N 7700654.576, E 675598.279), daí segue 
confrontando com o imóvel da matrícula 7.738 com os seguintes 
rumos e distâncias: segue com o rumo N04°26’26”W e distância de 
50,53 metros, até o ponto X67 (N 7700704.958, E 675594.367), daí 
segue com o rumo de N05°31’50”E e distância de 87,90 metros, até 
o ponto X68 (N 7700792.447, E 675602.838), daí segue com o rumo 
de N12°51’02”E e distância de 70.61 metros, até o ponto X69 (N 
7700861.287, E 675618.542), daí segue com o rumo N34°38’06”E 
e distância de 65,62 metros, até o ponto X70 (N 7700915.276, E 
675655.835), daí segue com o rumo de S25°53’47”E e distância 
de 6,89 metros, confrontando com o imóvel da  matrícula 3.303 
até o ponto X7 (N 7700909.076, E 675658.845), ponto inicial desta 
descrição, encerrando uma área de 1.630,27 metros quadrados.”
III – Matrícula nº 97.849 do 1º Oficial de Registro de Imóveis, de 
propriedade de Porto Rico Empreendimentos e Participações Ltda:
“Inicia-se no ponto X11 (N 7700653.423, E 675604.387) ; 
localizado entre o imóvel da matrícula 7.738 e o imóvel da 
matrícula 97.849; daí segue confrontando com o imóvel 
da matrícula 97.849 com os seguintes rumos e distâncias: 
segue com o rumo S04°26’26”E e distância de 48,67 metros, 
até o ponto X12 (N 7700604.899, E 675608.155) , daí segue 
com o rumo S16°53’06”W e distância de 100,94 metros, até 
o ponto X13 (N 7700508.315, E 675578.838) , daí segue 
com o rumo S30°57’15”W e distância de 88,26 metros, até 
o ponto X14 (N 7700432.622, E 675533.440) , daí segue 
com o rumo S06°27’01”W e distância de 58,94 metros, até 
o ponto X15 (N 7700374.059, E 675526.819) , daí segue 
com o rumo S31°20’36”W e distância de 80,27 metros, até 
o ponto X16 (N=7700305.505, E=675485.066) , daí segue 
com o rumo S79°19’31”W e distância de 100,14 metros, até 
o ponto X17 (N 7700286.955, E 675386.655) , daí segue 
com o rumo S35°59’59”W e distância de 72,45 metros, até 
o ponto X18 (N 7700228.340, E 675344.070) , daí segue 
com o rumo S21°19’40”W e distância de 91,06 metros, até 
o ponto X19 (N=7700143.517, E=675310.951) , daí segue 
com o rumo S35°21’36”W e distância de 17,46 metros, até o 
ponto X20 (N 7700129.299, E 675300.862) , daí segue com o 
rumo N47°40’53”W e distância de 6,04 metros, confrontando 
com Estância Yvonne, até o ponto X57 (N 7700133.351, 
E 675296.380) , daí segue confrontando com o imóvel da 
matrícula 97.849 com os seguintes rumos e distâncias: 
segue com o rumo N35°21’36”E e distância de 15,98 
metros, até o ponto X58 (N=7700146.387, E=675305.630) , 
daí segue com o rumo N21°19’40”E e distância de 91,09 
metros, até o ponto X59 (N 7700231.242, E 675338.761) , 
daí segue com o rumo N35°59’59”E e distância de 75,61 
metros, até o ponto X60 (N 7700292.526, E 675383.333) , 
daí segue com o rumo N79°19’31”E e distância de 99,86 
metros, até o ponto X61 (N 7700310.906, E 675481.330) , 
daí segue com o rumo N31°20’36”E e distância de 76,27 
metros, até o ponto X62 (N 7700376.049, E 675521.005) , 
daí segue com o rumo N06°27’01”E e distância de 58,91 
metros, até o ponto X63 (N 7700434.590, E 675527.624) , 
daí segue com o rumo N30°57’15”E e distância de 88,83 
metros, até o ponto X64 (N 7700510.766, E 675573.312) , 
daí segue com o rumo N16°53’06”E e distância de 99,06 
metros, até o ponto X65 (N 7700605.560, E 675602.086) , 
daí segue com o rumo N04°26’26”W e distância de 49,16 
metros, até o ponto X66 (N 7700654.576, E 675598.279) , 
daí segue com o rumo S79°18’25”E e distância de 6,22 
metros, confrontando com o imóvel da matrícula 7.738, 
até o ponto X11( N=7700653.423, E=675604.387) , ponto 
inicial desta descrição, encerrando uma área de 3.938,90 
metros quadrados.”
IV – Matrícula nº 50.511 do 1º Oficial de Registro de Imóveis, de 
propriedade de Helio Negrelli Filho e Outros:
a) Área 1 :Inicia-se no ponto X20 (N 7700129.299, E 
675300.862) ; localizado entre o imóvel da matrícula 97.849 
e o imóvel da matrícula 50.511 - Chácara Estância Yvonne; 
daí segue confrontando com a Chácara Estância Yvonne 
com os seguintes rumos e distâncias: segue com o rumo 
S35°21’36”W e distância de 38,82 metros, até o ponto X21 
(N 7700097.620, E 675278.382) , daí segue com o rumo 

S67°11’59”W e distância de 21,21 metros, até o ponto X22 
(N 7700089.401, E 675258.831) , daí segue com o rumo 
S39°09’34”W e distância de 2,88 metros, até o ponto X23 
(N 7700087.170, E 675257.013) , daí segue com o rumo 
N48°46’01”W e distância de 6,00 metros, confrontando 
com Estância Yvonne até o ponto X54 (N 7700091.127, 
E 675252.498) , daí segue confrontando com Chácara 
Estância Yvonne com os seguintes rumos e distâncias: 
segue com o rumo N39°09’34”E e distância de 4,16 
metros, até o ponto X55 (N 7700094.352, E 675255.124) , 
daí segue com o rumo N67°11’59”E e distância de 21,00 
metros, até o ponto X56 (N 7700102.488, E 675274.479) , 
daí segue com o rumo N35°21’36”E e distância de 37,84 
metros, até o ponto X57 (N 7700133.351, E 675296.380) , 
daí segue com o rumo S47°40’53”E e distância de 6,04 
metros, confrontando com o imóvel da matrícula 97.849, 
até o ponto X20 (N 7700129.299, E 675300.862) , ponto 
inicial desta descrição, encerrando uma área de 377,72 
metros quadrados.
b) Área 2 :“Inicia-se no ponto X23 (N 7700087.170, E 
675257.013) ; localizado na divisa entre o imóvel da 
matrícula 50.511 - Chácara Estância Yvonne e uma rua, 
daí segue confrontando com a rua de Estância Yvonne 
com os seguintes rumos e distâncias: segue com o rumo 
S39°09’34”W e distância de 86,29 metros, até o ponto X24 
(N 7700020.264, E 675202.525) , daí segue com o rumo 
S35°52’28”W e distância de 89,94 metros, até o ponto 
X25 (N 7699947.386, E 675149.820) , daí segue com o 
rumo S36°47’54”W e distância de 99,98 metros, até o 
ponto X26 (N 7699867.325, E 675089.930) , daí segue 
com o rumo S35°14’41”W e distância de 99,96 metros, 
até o ponto X27 (N 7699785.686, E 675032.245) , daí 
segue com o rumo S35°19’55”W e distância de 100,16 
metros, até o ponto X28 (N 7699703.973, E 674974.320) , 
daí segue com o rumo S41°25’15”W e distância de 51.05 
metros, até o ponto X29 (N 7699665.691, E 674940.545) , 
daí segue com o rumo S74°33’07”W e distância de 58,75 
metros, até o ponto X30 (N 7699650.040, E 674883.913) , 
daí segue com o rumo S84°10’54”W e distância de 61,27 
metros, até o ponto X31 (N 7699643.829, E 674822.956) , 
daí segue com o rumo N66°30’02”W e distância de 98,95 
metros, até o ponto X32 (N 7699683.285, E 674732.211) , 
daí segue com o rumo N62°53’50”W e distância de 52,23 
metros, até o ponto X33 (N 7699707.081, E 674685.716) , 
daí segue confrontando com a Estrada Municipal SRJ045 
com os seguintes rumos e distâncias: segue com o rumo 
S65°28’38”W e distância de 86,52 metros, até o ponto X34 
(N 7699671.170, E 674607.001) , daí segue com o rumo 
N84°21’29”E e distância de 21,68 metros, até o ponto X35 
(N 7699669.039, E 674585.430) , daí segue com o rumo 
N62°59’24”E e distância de 18,16 metros, até o ponto X36 
(N 7699660.794, E 674569.254) , daí segue com o rumo 
N16°52’28”E e distância de 16,55 metros, até o ponto X37 
(N 7699644.952, E 674564.448) , daí segue com o rumo 
S62°42’06”W e distância de 20,76 metros, até o ponto X38 
(N 7699635.432, E 674546.003) , daí segue com o rumo 
N27°17’54”W e distância de 6,00 metros, até o ponto X39 
(N 7699640.764, E 674543.251) , daí segue com o rumo 
N62°42’06”E e distância de 18,22 metros, até o ponto X40 
(N 7699649.120, E 674559.443) , daí segue com o rumo 
N16°52’28”E e distância de 16,57 metros, até o ponto X41 
(N 7699664.892, E 674564.129) , daí segue com o rumo 
N62°59’24”E e distância de 21,84 metros, até o ponto X42 
(N 7699674.899, E 674583.714) , daí segue com o rumo 
N84°21’29”E e distância de 21,81 metros, até o ponto X43 
(N 7699677.043, E 674605.418) , daí segue com o rumo 
N65°28’38”E e distância de 88,42 metros, até o ponto X44 
(N=7699713.744, E=674685.866) , daí segue com a rua 
de estância Yvonne com os seguintes rumos e distâncias: 
segue com o rumo S62°53’50”E e distância de 54,94 
metros, até o ponto X45 (N=7699688.712, E=674734.776) , 
daí segue com o rumo S66°30’02”E e distância de 97,19 
metros, até o ponto X46 (N 7699649.957, E 674823.909) , 
daí segue com o rumo N84°10’54”E e distância de 59,20 
metros, até o ponto X47 (N 7699655.958, E 674882.802) , 
daí segue com o rumo N74°33’07”E e distância de 56,46 
metros, até o ponto X48 (N 7699670.998, E 674937.227) , 
daí segue com o rumo N41°25’15”E e distância de 48,95 
metros, até o ponto X49 (N 7699707.703, E 674969.610) , 
daí segue com o rumo N35°19’55”E e distância de 99,84 
metros, até o ponto X50 (N 7699789.153, E 675027.348) , 
daí segue com o rumo N35°14’41”E e distância de 100,04 
metros, até o ponto X51 (N 7699870.853, E 675085.077) , 
daí segue com o rumo N36°47’54”E e distância de 100,02 
metros, até o ponto X52 (N 7699950.942, E 675144.986) , 
daí segue com o rumo N35°52’28”E e distância de 90,06 
metros, até o ponto X53 (N 7700023.919, E 675197.764) , 
daí segue com o rumo N39°09’34”E e distância de 86,68 
metros, até o ponto X54 (N 7700091.127, E 675252.498) , 
daí segue com o rumo S48°46’01”E e distância de 6,00 
metros, confrontando com Estância Yvonne - Chácara, até 
o ponto X23 (N 7700087.170, E 675257.013) , ponto inicial 
desta descrição, encerrando uma área de 5.767,52 metros 
quadrados.”
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassit”, 9 de novembro de 2022, 170º 
Ano de Fundação e 128º Ano de Emancipação Política de São José 
do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
NICANOR BATISTA JUNIOR
SUPERINTENDENTE DO SEMAE
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação 
na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.

LEI Nº 14.261
DE 9 DE NOVEMBRO DE 2022.
Inclui no Calendário Oficial do Município de São José do Rio 
Preto – SP o “Dia Municipal de Conscientização sobre a Fissura 
Labiopalatina”, a ser comemorado, anualmente, no dia 24 de junho.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto � SP, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído no Calendário Oficial do Município de São 
José do Rio Preto – SP o “Dia Municipal de Conscientização sobre 
a Fissura Labiopalatina”, a ser comemorado, anualmente, no dia 24 
de junho.
Art. 2º Os Poderes Legislativo e Executivo Municipal desenvolverão 
ações e atividades a fim de promover o debate sobre a importância 
da conscientização sobre a fissura labiopalatina.
Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 9 de novembro de 
2022.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por afixação na 
mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local. 
Autógrafo nº 15.832/2022
Projeto de Lei nº 152/2022
Autoria da propositura: Ver. João Paulo Rillo

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de São José do Rio Preto 
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São José do Rio Preto, quinta-feira, 10 de novembro de 2022 PUBLICIDADE LEGAL

EXTRATO DO 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2020

Órgão: Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto – RIOPRETOPREV.

Processo Administrativo: 1106.01.686/2020.29.

Dispensa de Licitação: 20/2020.

Modalidade: Cotação nº 18/2020.

Objeto:

Contratação de Serviços Técnicos Contínuos de Plataforma de Comunicação, 
Atendimento e Gestão do Processo Administrativo Eletrônico, constituídos 
de Locação de Plataforma Integrada e Oficial de Comunicação Interna, 
Externa, Gestão Documental e Central de Atendimento, especificados no 
ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) e na Proposta Comercial vencedora 
(PRORROGAÇÃO CONTRATUAL).

Contratada: 1DOC TECNOLOGIA S.A.

Documento (CNPJ): 19.625.833/0001-76.

Valor Global: R$ 46.014,84 (quarenta e seis mil, quatorze reais e oitenta e quatro centavos).

Vigência: 12 meses, de 26/11/2022 até 25/11/2023.

Data de Assinatura: 10/11/2022.

** Publicado no Diário Oficial do Município, no site e afixado no mural da recepção da RIOPRETOPREV.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SeMAE
EXTRATO DA ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DA PROPOSTA COMERCIAL - CONCORRÊNCIA nº 
4/2022 – PROC. nº 86/2022
Objeto: Prestação de serviços de engenharia e manutenção eletromecânica preventiva, preditiva e 
corretiva do sistema público de abastecimento de água e esgoto do município de São José do Rio Preto 
- SP, incluindo-se o fornecimento de mão-de-obra especializada, ferramentas, equipamentos e materiais. 
Foi realizada a sessão de abertura das propostas comerciais apresentadas pelas licitantes habilitadas a 
permanecerem no certame: CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS ELETROMECANICAS EIRELI, 
SIGNARTEC COMERCIAL TECNICA LTDA e VECTOR SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA. A licitante 
CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS ELETROMECANICAS EIRELI apresentou proposta com 
valor de R$ 8.080.488,31, a licitante SIGNARTEC COMERCIAL TECNICA LTDA apresentou proposta 
com valor de R$ 8.551.026,63, a licitante VECTOR SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA apresentou 
proposta com valor de R$ 7.996.690,92. A sessão foi encerrada para que as propostas sejam analisadas 
pela gerência gestora do processo. S. J. Rio Preto, 09.11.2022 – Sonia Maria Franco da Silva Gomes 
– Presidente da C.L.
EXTRATO DE DESPACHO - DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 05/2022 – PROCESSO SeMAE nº 113/2022
Objeto: Fornecimento de energia elétrica – Diversas unidades operacionais, conforme relação constante 
das páginas 107e 108.
Despacho: “AUTORIZO, com fundamento no artigo 24, inciso XXII, da Lei Federal 8.666/93, a contratação 
direta da COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO - CERRP para a prestação do objeto”.
Prazo: Indeterminado  Valor estimado por ano: R$11.591201,56  Data do Despacho: 07.11.2022.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE. 
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 02/2022 – PROCESSO 107/2022.
Data de realização: 01.12.2022 a partir das 08h30.
Objeto: Aquisição de bombas submersas para bombeamento de água de poços profundos exploratórios 
do aquífero Guarani (PTG).
Valor Estimado: R$ 2.314.189,01                     Prazo de Entrega: 150 dias. 
Demais informações e retirada do edital com a C.L., na Rua Antônio de Godoy, 2181, Jd. Seixas, S. J. do 
Rio Preto/SP, das 7h30 às 12h00 e das 13h30 às 17h00, de segunda a sexta, no fone: (17) 3211-8105, e 
página do SeMAE na internet: www.semae.riopreto.sp.gov.br. 
S. J. Rio Preto, 31.10.2022 – Fábio Augusto Zambon Furlan – Diretor Interino do Departamento de 
Sistema de Água. 
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto-SP, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 89/2022, Processo SICOM 3411/2022 
objetivando a Contratação de empresa especializada em execução de serviços de remoção, manutenção 
e controle de vegetação fluvial (macrófitas) nos lagos 1, 2 e 3 da represa de abastecimento de água do 
município de São José do Rio Preto/SP, utilizando-se equipamento tipo Barco Trator Aquático.
Prazo de execução: 12 meses. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 25.11.2022, às 08h30 e 
abertura a partir das 08h35. O edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no portal de compras. 
S. J. Rio Preto, 01.11.2022 – Fábio Augusto Zambon Furlan – Diretor Interino do Departamento de 
Sistema de Água.
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto-SP, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 90/2022, Processo SICOM 3418/2022 
objetivando a Aquisição de aparelhos condicionadores de ar tipo Piso Teto Inverter instalados, para serem 
utilizados nas diversas unidades do SeMAE.
Prazo de entrega: 30 dias. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 02.12.2022, às 08h30 e 
abertura a partir das 08h35. O edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no portal de compras. 
S. J. Rio Preto, 08.11.2022 – João Marcelino Ruiz – Diretor Administrativo, financeiro e de Pessoal.
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO - CONTRATO 30/2020 – COMPRA DIRETA 3215/2020
Contratada: C. C. CALEJON DOS SANTOS ME
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência sem reajuste referente à contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, incluso o serviço 
de substituição de peças, para as catracas, portão de acesso cadeirante e terminais de controle de 
acesso do SeMAE.
Valor: R$ 6.000,00 – Prazo: 12 meses – Assinatura: 07.11.2022.
S. J. Rio Preto, 08.11.2022 – Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO – CONTRATO nº 58/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO nº 47/2020 – 
PROC. nº 67/2020 – Contratada: RUCK EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP.
Objeto: Prorrogação do contrato sem reajuste, referente a contratação de empresa para prestação de 
serviços de Limpeza, Asseio e Copa com a disponibilização de materiais e equipamentos nas condições 
e locais previamente estabelecidas no anexo 1 do Edital.
Valor total: R$1.752.037,09
Data da assinatura: 08.11.2022
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
S.J. Rio Preto, 09.11.2022 – Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.
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SeMAE – Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto
P O R T A R I A n º 139
de 7 de novembro de 2022
Regulamenta o estágio probatório dos servidores contratados em caráter permanente para os quadros 
do SeMAE, com vistas à aquisição da estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição Federal, e dá 
outras providências. 
O SUPERINTENDENTE do SEMAE – Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto de São José do 
Rio Preto, no uso de suas atribuições e competências que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 
130, de 24 de agosto de 2001, e
CONSIDERANDO a necessidade de atualização da Portaria nº 138, de 29 de setembro de 2009, que 
disciplina os critérios de avaliação dos servidores em estágio probatório;
CONSIDERANDO a conclusão apresentada pela Comissão Permanente de Avaliação do Estágio 
Probatório constituída pela portaria nº 63, de 22 de julho de 2022,
RESOLVE:
Art. 1º O servidor contratado em caráter permanente para função de natureza efetiva dos quadros de 
carreira da Autarquia, mediante aprovação em processo seletivo público, somente será considerado 
estável após o cumprimento do estágio probatório, referente a um período de 03 (três) anos de efetivo 
exercício, durante o qual será submetido à avaliação especial de desempenho. 
Art. 2º Na avaliação especial de desempenho serão analisadas habilidades e atitudes do servidor, de 
forma relacionada às seguintes competências:
I – Assiduidade
II - Produtividade no Trabalho
III – Qualidade e Eficiência no Trabalho
IV – Iniciativa
V – Administração do Tempo
VI – Interação com a Equipe
VII – Interesse
VIII – Disciplina/Idoneidade
IX – Zelo pelo Patrimônio Público
X – Criatividade
Art. 3º A avaliação especial de desempenho será realizada, no mínimo, nos seguintes momentos:
I – no 8º (oitavo) mês após o início do exercício do servidor avaliado;
II – No 16º (décimo sexto) mês após o início do exercício do servidor avaliado;
III – No 24º (vigésimo quarto) mês após o início do exercício do servidor avaliado;
IV – No 32º (trigésimo segundo) mês após o exercício do servidor avaliado. 
§1º As avaliações serão realizadas pelo superior imediato do servidor e obedecerão aos critérios fixados 
no Anexo I – Manual de Instruções Básicas e Parâmetros Objetivos de Avaliação, no Anexo II – Questões 
e Avaliação dos dados relativos a análise realizada e Anexo III – Resultado Final da Avaliação
§2º O responsável pela avaliação do servidor deverá elaborar um plano de trabalho específico e 
personalizado para este, antes do início do seu exercício, deixando claro ao servidor quais são suas 
funções e responsabilidades; 

§3º Recomenda-se que o superior imediato discuta a avaliação com os superiores acima, como 
chefe de divisão, coordenador e diretor de departamento. Nestes casos, poderão assinar a avaliação 
conjuntamente. 
§4º O responsável deverá realizar um encontro de feedback com o servidor subordinado, de modo a 
lhe apresentar o resultado de sua avaliação, bem como apontar eventuais necessidades de melhoria do 
desempenho. 
Art. 4º Todos os avaliadores deverão participar de treinamento a respeito de procedimentos para 
preenchimento das avaliações, bem como técnicas de feedback. 
Art. 5º As avaliações previstas no artigo 3º serão encaminhadas pela Coordenadoria de Recursos 
Humanos à Comissão Permanente de Avaliação de Estágio Probatório – CPAEP a qual será designada 
pelo Superintendente e composta de 05 (cinco) membros, sendo 4 titulares e um Presidente, deliberando 
sempre com o mínimo três membros para análise das avaliações. 
§1º Não poderão participar da CPAEP cônjuge, companheiro ou parente do avaliado, consanguíneo ou 
afim, até o terceiro grau, nem servidores que também estejam no período de estágio probatório; 
§2º A CPAEP deverá analisar os resultados obtidos, podendo propor a capacitação ou remanejamento do 
servidor sendo que deverão ser sempre motivadas e justificadas tais propostas e, na última delas, emitir 
parecer final pela homologação da aprovação do servidor ou sua exoneração. 
§3º Os membros da CPAEP são responsáveis pelo cumprimento das normas e prazos previstos pela 
Portaria. 
Art. 6º Durante o período do estágio probatório, a CPAEP poderá concluir, a qualquer momento, pela 
inaptidão do avaliado através de relatório fundamentado, propondo seu desligamento. 
§1º No caso de proposta de desligamento, o servidor deverá ser cientificado do teor do relatório, com 
a concessão do prazo de 10 (dez) dias para apresentação de defesa escrita, o que poderá ser feito 
pessoalmente ou por procurador constituído; 
§2º Apresentada a defesa ou decorrido o prazo fixado no parágrafo anterior, a CPAEP terá o prazo de 10 
(dez) dias para manifestar-se fundamentadamente através de relatório conclusivo; 
§3º Caso o relatório conclusivo mantenha a proposta de desligamento, caberá recurso, uma única vez, 
no prazo de 10 (dez) dias, contados da data da ciência do servidor; 
§4º O recurso deverá ser formulado por escrito ao Superintendente do SeMAE, em petição fundamentada, 
com as razões do pedido de revisão, o que poderá ser feito pessoalmente ou por procurador constituído; 
§5º O recurso será conhecido e decidido pelo Superintendente, após parecer preliminar do órgão jurídico;
§6º No caso de indeferimento do recurso, o processo será encaminhado a Coordenadoria de Recursos 
Humanos para a resolução do contrato de trabalho do servidor avaliado. 
Art. 7º Os instrumentos de avaliação são compostos de:
I – Anexo I – Manual de Instruções Básicas; Parâmetros Objetivos de Avaliação;
II – Anexo II – Questões e Avaliação dos dados relativos a análise realizada.
III – Anexo III – Resultado Final da Avaliação.
§1º O Anexo II desta portaria será aplicado ao servidor e deverá ser entregue pelo avaliador à 
Coordenadoria de Recursos Humanos até 3 (três) dias após o término de cada avaliação, conforme 
cronograma previsto no art. 3º desta portaria. 
§2º A CPAEP terá o prazo de 15 (quinze) dias para analisar os resultados e decisões.
Art. 8º Entende-se por superior hierárquico para fins desta portaria, o servidor ocupante de cargo ou 
função imediatamente superior à qual se encontra o servidor avaliado, devendo ser ele o responsável 
pela gestão da unidade de trabalho na qual o servidor avaliado está lotado, independentemente da 
função ocupada. 
Parágrafo único: Quando houver transferência do servidor durante o período de avaliação, ele deverá ser 
avaliado pelo superior ao qual esteve subordinado por mais tempo. 
Art. 9º O período de avaliação especial de desempenho será contado a partir do primeiro dia de início do 
exercício, ficando suspensa a contagem de tempo e avaliação para efeito de homologação da estabilidade 
do servidor, nos seguintes casos:
I – Licença para tratamento de saúde, a partir do 16º dia de afastamento;
II – Licença por acidente de trabalho, a partir do 16º dia de afastamento;
III – Licença gestante;
IV – Licença adoção;
V – Afastamento para concorrer a cargo eletivo;
VI- Licença para exercer mandato eletivo;
VII – Quando designado para exercício de cargo comissionado;
VIII – Exercício de mandato como dirigente de entidade de classe. 
§1º A atuação do servidor em atividades com as mesmas atribuições da função para a qual foi contratado, 
em local diverso daquele de sua lotação inicial, não acarretará a suspensão ou prorrogação da contagem 
de tempo.
§2º Durante o período de estágio probatório o servidor avaliado não poderá ser designado para o exercício 
de função de Coordenador Jurídico, Supervisão Jurídica, Coordenação, Chefia de Divisão e Supervisão 
de Equipe.
Art. 10 O servidor que, em decorrência de aprovação em concurso público, passar a exercer outro cargo 
na autarquia, deverá cumprir novo Estágio Probatório. 
Art. 11 Compete à Coordenadoria de Recursos Humanos:
I – elaborar a relação de servidores que estão cumprindo o estágio probatório, constando a data de início 
de exercício, o cargo ao qual foi nomeado, local de lotação e avaliador;
II – encaminhar aos avaliadores, na primeira Avaliação, uma cópia desta Portaria, do Anexo I – A, B e C, 
e uma cópia do Anexo II e III, para cada servidor a ser avaliado, estabelecendo as datas, para cada caso, 
para o retorno do Anexo II preenchido; nas demais avaliações será enviado apenas o Anexo II, Questões, 
com o estágio de avaliação mencionado (2, 3 ou 4), em pasta contendo as documentações anteriores, 
que ficará sob responsabilidade do Avaliador até devolução ao RH. O encaminhamento será realizado 
por meio virtual, mas a avaliação deverá ser impressa e entregue assinada em meio físico.
III – dar ciência ao servidor da Avaliação Final levada a efeito pela CPAEP;
IV – dar suporte técnico e administrativo aos trabalhos da CPAEP.
Art. 12 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a portaria 141/2010. 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
São José do Rio Preto, 7 de novembro de 2022.
Nicanor Batista Júnior
Superintendente do SeMAE
ANEXO I – A
Manual de Instruções Básicas e Parâmetros Objetivos de Avaliação
AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO
Essas instruções visam padronizar critérios e procedimentos. O sucesso do processo desta avaliação 
depende essencialmente do Avaliador. 
CONCEITO DE AVALIAÇÃO PROBATÓRIA
Entende-se por Avaliação Probatória o acompanhamento e a avaliação da capacidade e aptidão do 
servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo, a partir da entrada em exercício, durante o período 
de 36 meses. 
1ª avaliação: no 8º mês
2ª avaliação: no 16º mês
3ª avaliação: no 24º mês
4ª avaliação: no 32º mês
OBJETIVOS DA AVALIAÇÃO PROBATÓRIA
Estabelecer critérios, procedimentos e parâmetros, objetivando:
- Identificar dificuldades pessoais e profissionais;
- Desenvolver a comunicação aberta e clara entre os diversos níveis hierárquicos;
- Propiciar a profissionalização nas relações de trabalho;
- Subsidiar decisões relativas à declaração de estabilidade ou exoneração do servidor estagiário. 
SUPERIOR IMEDIATO
Considera-se superior imediato, para o processo de avaliação probatória, o servidor hierarquicamente 
superior de nível mais próximo ao servidor avaliado, responsável pela gestão da unidade de trabalho a 
qual o servidor estagiário está vinculado. O superior deve ser necessariamente servidor de carreira e 
estável.  
Na impossibilidade de a avaliação ser feita pelo superior imediato, esta deverá ser feita pelo superior da 
área. 
O servidor estagiário que houver trabalhado sob a supervisão de mais de um superior imediato no período 
a que se refere a avaliação, deverá ser avaliado por aquele ao qual esteve subordinado por maior tempo. 
DEVERES DO SUPERIOR IMEDIATO
- Agendar com o servidor estagiário a data em que a avaliação probatória será efetuada;
- Preencher, escolhendo racionalmente, o item que melhor corresponder ao desempenho do servidor 
avaliado;
- Assinar e dar ciência ao servidor, para todos os efeitos;
- O servidor, caso não atinja em cada uma das avaliações o resultado esperado e/ou discorde desse 
resultado, poderá apresentar defesa no campo existente no próprio Formulário de Avaliação Probatória; 
- Devolver o formulário, respeitando o prazo estabelecido pelo setor de Recursos Humanos; 
- Relatar, a qualquer momento do processo de avaliação, conduta de falta grave e encaminhá-la ao 
gerente do órgão, que, posteriormente, remeterá ao Gerente Administrativo Financeiro para as medidas 
cabíveis; 
- Comparecer, obrigatoriamente, quando convocado pela comissão de avaliação probatória, para prestar 
esclarecimentos. 
Observação: É recomendável não conceder férias ao servidor estagiário no período correspondente aos 
4 (quatro) meses finais do último ano de avaliação. 
FEEDBACK DA AVALIAÇÃO
O feedback da avaliação probatória será produzido a fim de que o servidor conheça e discuta a opinião 
do avaliador frente às suas relações com o trabalho. 
Propiciará retorno ao avaliado, dando-lhe oportunidade de atingir as expectativas desejadas e melhoria 
na performance de seu desempenho a curto, médio e longo prazo, eliminando-se o caráter punitivo da 
avaliação. 
O feedback compreende uma etapa muito importante no processo, pois permite:
AO AVALIADOR
- Demonstrar o reconhecimento pelo trabalho do avaliado e por suas habilidades;
- Ouvir as opiniões do avaliado e dar-lhe os esclarecimentos que forem solicitados; 
- Incentivar os aspectos negativos do servidor e que sejam passíveis de mudanças;
- Orientar o desenvolvimento profissional do avaliado;
- Intensificar um relacionamento profissional saudável nas relações do trabalho. 
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AO AVALIADO
- Transmitir suas dificuldades, satisfações e insatisfações em relação ao trabalho;
- Conhecer a opinião do Avaliador sobre seu desempenho profissional;
- Identificar formas de melhorar o aproveitamento de sua contribuição e potencial;
- Verificar e analisar seus pontos fortes e fracos. 
É importante que o Avaliador e Avaliado saibam ouvir um ao outro, bem como busquem clareza e 
objetividade durante a reunião de feedback. 
Avaliador e Avaliado deverão ter sempre em mente que a avaliação se refere apenas ao papel profissional. 
CUIDADOS DURANTE A AVALIAÇÃO
- Analise individualmente cada item do Formulário, considerando o desempenho real do avaliado em 
cada um deles, eliminando generalizações; 
- Busque o ponto de equilíbrio em função das atribuições que o servidor-estagiário desempenhou/
desempenha e não em comparação com outro servidor;
- Lembre-se de que está avaliando um período e não somente fatos ou acontecimentos recentes;
A avaliação deve levar em conta os resultados obtidos pelo avaliado e não do seu potencial. 
ANEXO I – B
Formulário de Avaliação Probatória
I – OBJETIVO
- O objetivo deste instrumento é fornecer subsídios para a avaliação do servidor em estágio probatório.
- Mencione as principais funções atribuídas ao servidor em estágio probatório no espaço destinado a isso. 
- O instrumento de avaliação contém dez competências, com as devidas descrições para cada conjunto 
de pontos.
- Em cada item da Avaliação marque o número que melhor representa o comportamento do avaliado.
Este formulário refere-se à 1ª ___, 2ª ___, 3ª ___, 4ª___ avaliação do servidor em Estágio Probatório e 
deverá ser entregue ao setor de Recursos Humanos até ____/____/_____.

Formulário de Avaliação de Estágio Probatório

Período de avaliação: 

Nome:

Cargo:                                                                                                                Mat:

Lotação:

Avaliador:

Descrição das atribuições do servidor em estágio probatório
ANEXO I - C

AVALIAÇÃO DE CRITÉRIOS DESCRITIVOS

Critérios Descritivos: Itens de Descrição do Desempenho ou 
Comportamento

Pontos 
atribuídos

Peso Total de 
Pontos 

por 
Critério

Assiduidade e 
Pontualidade: Refere-se 
ao comparecimento ao 
ambiente de trabalho, bem 
como pontualidade no 
cumprimento da jornada 
de trabalho.

Ruim – Não é assíduo em sua jornada de 
trabalho, apresentando faltas injustificadas. 
Também apresenta frequentemente 
atrasos no cumprimento de seus horários

1
2
3

1,0

Regular – É assíduo em sua jornada de 
trabalho, mas apresenta com frequência 
atrasos no cumprimento de seus horários. 

4
5
6

Bom – É assíduo na jornada de trabalho. 
Apresenta ocasionalmente atrasos no 
cumprimento de seus horários de trabalho.

7
8

Ótimo – É assíduo na jornada de trabalho, 
bem como pontual em seus horários.

9
10

Produtividade no trabalho: 
Refere-se ao volume de 
trabalho executado, dentro 
dos padrões exigidos, em 
determinado espaço de 
tempo

Ruim - Sua produtividade varia em algumas 
situações; precisa ser acompanhado e 
lembrado quanto aos seus prazos.

1
2
3

1,5

Regular - A quantidade de trabalho que 
executa é apenas adequada nas situações 
em que a necessidade de serviços é 
menor. Se há aumento neste volume, não 
consegue cumprir o que deles se espera. 

4
5
6

Bom - Tem um nível de produtividade 
dentro dos padrões. Empenha-se para 
melhorar o volume executado, contornando 
as dificuldades que lhe são impostas no 
dia-a-dia.

7
8

Ótimo - É altamente produtivo, mesmo 
em situações de aumento de demanda de 
serviços. Utilizando toda a sua capacidade 
e recursos materiais disponíveis. 

9
10

Qualidade e eficiência no 
serviço: 
Refere-se à exatidão, 
apresentação, ordem e 
esmero nas atividades, 
bem assim, habilidade 
e capacidade de 
desenvolvimento normal 
das atividades de seu 
cargo.

Ruim - Não apresenta ordem e esmero 
nas atividades, nem habilidade e 
capacidade em desenvolver normalmente 
as atividades de seu cargo.

1
2
3

1,5

Regular - Percebe-se razoável interesse 
em desenvolver as atividades de seu cargo, 
demonstrando razoável organização para 
executá-las. 

4
5
6

Bom - Apresenta ordem e esmero para 
execução das atividades, como também, 
habilidade e capacidade para desenvolvê-
las. 

7
8

Ótimo - Extremamente organizado e 
cuidadoso, na execução das atividades. 
Demonstrando notória habilidade e 
capacidade para desenvolvê-las. 

9
10

Iniciativa: 
Refere-se à ação 
independente na 
execução de suas 
atividades, apresentação 
de sugestões objetivando 
a melhoria do serviço 
e inclusive quanto à 
comunicação a respeito de 
situações de interesse do 
serviço que se encontrem 
dentro ou fora de sua 
alçada. 

Ruim - Não resolve os casos que não se 
enquadram na mais absoluta rotina de 
seu trabalho e, mesmo neste, precisa ser 
cobrado pela chefia e/ou ajudado pelos 
colegas. 

1
2
3

1,0

Regular - Demonstra pouco interesse em 
resolver os casos e tarefas mais rotineiras, 
contribuindo raramente com sugestões 
para a melhoria do serviço.

4
5
6

Bom - Tem iniciativa para resolver 
casos rotineiros ou não. Contribui com 
sugestões, melhorando o andamento do 
trabalho. Demonstra interesse em adquirir 
conhecimento de situações fora de sua 
alçada, com o objetivo de otimizar o 
serviço da sua unidade de trabalho.

7
8

Ótimo - É visível a sua iniciativa e 
interesse para resolução de problemas 
rotineiros ou não. Mantem-se inteirado 
frequentemente sobre situações que 
extrapolam sua alçada, promovendo a 
melhoria e o desenvolvimento constante 
da sua unidade de trabalho.

9
10

Administração do Tempo: 
Refere-se à capacidade 
de execução das 
respectivas atribuições 
com qualidade, ordem e 
esmero, na quantidade 
suficiente a necessidade 
de prazo do serviço. 

Ruim - Não consegue executar suas 
atividades dentro do prazo estipulado para 
a realização das mesmas. 

1
2
3

1,0

Regular - Tenta executar seu serviço, 
nem sempre finalizando o mesmo, 
comprometendo sua qualidade; quantidade 
e prazos estipulados. 

4
5
6

Bom - Executa seu serviço com qualidade 
atendendo a quantidade e prazos estipulados, 
não comprometendo os resultados esperados 
da sua unidade de trabalho. 

7
8

Ótimo - Vai além dos resultados 
esperados, não comprometendo a 
qualidade, quantidade dos serviços e 
prazos estipulados. Contribui com a 
sua equipe, facilitando o alcance dos 
resultados esperados da sua unidade de 
trabalho. 

9
10

Interação com a equipe: 
Refere-se ao espírito de 
cooperação, colaboração 
na execução dos trabalhos 
e à atitude aberta para 
os trabalhos em equipe, 
contribuindo para o 
alcance de resultados, 
bem como prontidão para 
colaborar com o grupo. 

Ruim - Não informa nem presta serviços 
espontaneamente. Tem dificuldade em 
integrar-se ao grupo no desempenho de 
tarefas comuns. 

1
2
3

1,0

Regular - Evita cooperar, participar ou 
solucionar situações de trabalho que 
envolva outros colegas. 

4
5
6

Bom - Coopera sempre que solicitado, 
demonstrando interesse em auxiliar ou dar 
informações.

7
8

Ótimo - Coopera espontaneamente, 
fornecendo informações ou prestando 
serviços espontaneamente à equipe. 

9
10

Interesse: 
Refere-se à ação 
no sentido de 
desenvolver e progredir 
p r o f i s s i o n a l m e n t e , 
buscando meios 
para adquirir novos 
conhecimentos dentro do 
seu campo de atuação, 
bem como sendo receptivo 
às críticas construtivas, 
orientações e ações. 

Ruim - É avesso ao aprimoramento 
profissional e ao envolvimento em novas 
atividades, precisa ser obrigado. Não 
aceita críticas e sugestões. 

1
2
3

0,5

Regular - Apresenta entusiasmo 
com a possibilidade de aprimorar-
se profissionalmente, mas faltam-lhe 
tenacidade e persistência necessárias, 
precisando ser constantemente 
estimulado. Tem resistência em aceitar 
críticas e sugestões. 

4
5
6

Bom - Tem iniciativa própria para adquirir 
novos conhecimentos, sempre percebe 
que este se faz necessário, por conta de 
mudanças que lhes são impostas. Aceita 
críticas e sugestões. 

7
8

Ótimo - Adquire novos conhecimentos 
continuamente buscando fontes gerais e 
variadas, não dependendo unicamente do 
que se faz necessário.

9
10

Disciplina/Idoneidade: 
Refere-se ao atendimento 
às normas legais, 
regulamentares e sociais 
e aos procedimentos da 
unidade de serviço de 
lotação. 

Ruim - Não segue às normas e ordens 
disciplinares, colocando-se em situações 
fora das estabelecidas. Contorna as 
normas e procedimentos internos para não 
ter que os seguir.

1
2
3

1,0

Regular - Aceita as normas e ordens 
disciplinares. No que diz respeito aos 
procedimentos da unidade de serviço, 
executa sem demonstrar preocupação 
com o êxito das tarefas. 

4
5
6

Bom - Cumpre as normas e ordens 
disciplinares e suas ações são executadas 
conforme o estabelecido pela sua unidade 
de trabalho.

7
8

Ótimo - Conhece e cumpre efetivamente 
todas as normas e ordens disciplinares. 
Possui o domínio das atividades inerentes 
à sua unidade de serviço. 

9
10

Zelo pelo patrimônio 
público: 
Avalia o uso dos recursos 
que o servidor dispõe para 
execução de suas tarefas, 
bem cuidados com a sua 
conservação. 

Ruim - Não demonstra preocupação ou 
interesse em conservar ou encaminhar 
para reparos os recursos disponíveis para 
execução de suas tarefas. 

1
2
3

0,5

Regular - Demonstra razoável interesse 
em preservar os recursos disponíveis em 
sua unidade de trabalho.

4
5
6

Bom - Apresenta interesse em manter 
e conservar diariamente os recursos 
disponíveis em sua unidade de trabalho, 
encaminhando os mesmos para reparos 
se for necessário. 

7
8

Ótimo - Demonstra total interesse 
em manter e conservar os recursos 
disponíveis. Apresenta cuidados com os 
demais recursos disponíveis fora da sua 
área de trabalho.

9
10

Criatividade: 
Refere-se à capacidade 
de desenvolver novas 
ideias e propor soluções 
alternativas aos problemas 
da administração 

Ruim - Não propõe novas ideias ou 
soluções mediante os problemas 
corriqueiros ou desafiadores. Aguarda que 
outra pessoa o solucione. Fica apático e ou 
alheio durante o expediente de trabalho.

1
2
3

1,0

Regular - Quando é solicitado a contribuir 
com novas ideias ou opinião, o faz de 
maneira pouco consistente, sem focar 
na solução do problema. Prefere reforçar 
as velhas ideias já testadas. Um pouco 
resistente quanto à inovação.

4
5
6

Bom - Propões ideias ou soluções 
inovadoras sempre que solicitado. Coopera 
com o grupo, demonstrando interesse em 
solucionar os desafios de sua unidade de 
trabalho. Tem um bom potencial criativo, 
e o faz de maneira focado nos resultados 
esperados. 

7
8

Ótimo - Concentra-se na situação ou 
problema indo além do pensamento 
convencional, como também dá vazão 
à sua imaginação. Suas ideias são 
aproveitadas e aplicadas totalmente 
nas situações que requer uma nova 
abordagem. Mesmo frente às situações 
corriqueiras de trabalho, enxerga um novo 
jeito de executá-la, trazendo grandes 
benefícios a sua unidade de trabalho 
potencial criativo acima da média.

9
10

Observações do avaliado:
Assinatura Gestor:
Assinatura Servidor Avaliado:

ANEXO II
Questões e Avaliação dos dados relativos a análise realizada
Total de Pontos (soma dos itens da avaliação):
SD: supera o desempenho esperado;
Resultados acima de 90% do total de pontos previstos para o cargo
AD: atinge o desempenho esperado;
Resultados entre 60% e 90% do total de pontos previstos para o cargo 
AP: Atinge parcialmente o desempenho esperado;
Resultados entre 40% e 60% do total de pontos previstos para o cargo
NA: não atinge o desempenho esperado;
Resultados até 40% do total de pontos previstos para o cargo. 
O servidor que obtiver os conceitos SD ou AD preenche os requisitos necessários ao exercício do cargo. 
Quando o servidor obtiver os conceitos AP nas avaliações parciais, a comissão deverá propor as 
seguintes ações:
- Encaminhar para a capacitação;
- Analisar sua adaptação ao local de trabalho;
- Identificar os possíveis problemas pessoais;
- Remanejamento.
Se essa hipótese ocorrer na soma das avaliações parciais: A Comissão deverá reavaliar e ponderar sobre 
os aspectos que interferem na sua adaptação, ou que configurem dificuldade ou incompatibilidade ao 
exercício do cargo, e a possível exoneração, por não preencher os requisitos necessários. 
Quando o servidor obtiver conceitos NA, a comissão deverá propor a exoneração do servidor, após 
concluir o processo de acompanhamento de desempenho citado acima. 
ANEXO III
Resultado Final da Avaliação

Resultado da Avaliação Probatória

Nome do Avaliado: Matrícula:

1111
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São José do Rio Preto, quinta-feira, 10 de novembro de 2022 PUBLICIDADE LEGAL

Data de Admissão: Cargo: Lotação:

Nome do Avaliador: Matrícula:

(   ) Declaração de Estabilidade
A Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, nomeada pela portaria SeMAE nº 63, de 22/07/2022, no uso das 
atribuições conferidas Portaria SeMAE nº _____, de _______________, decide:
Diante dos documentos até aqui apresentados, consubstanciado com o resultado constante deste Anexo III – 
Resultado Final da Avaliação Probatória, em cumprimento com o que estabelece o inciso ____, artigo _____, 
da Portaria SeMAE Nº _____ de ________________, declara estável o servidor _________________________
___________________________________________________________________, e para tanto, encaminha a 
referida decisão ao Sr. Superintendente para a devida homologação.
_________________________________________________________________________________

(   ) Exoneração

Justificativa:

Identificação dos Componentes da Comissão

Nome: Assinatura:

Nome: Assinatura:

Nome: Assinatura:

Nome: Assinatura:

Nome: Assinatura:

Data _____/_____/_____
Gestor Imediato

Nome: Assinatura:

Data _____/_____/_____

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
INSPETORIA FISCAL TRIBUTÁRIA – IFT
EDITAL N° 34/2022 
09 DE NOVEMBRO DE 2022
A Secretar ia Municipal  da Fazenda, por intermédio da Inspetor ia Fiscal  Tr ibutár ia 
NOTIFICA  os contr ibuintes abaixo qual i f icados do LANÇAMENTO DE OFÍCIO ,  efetuado 
através do encerramento de of íc io das competências em aberto no Livro Eletrônico 
Giss Onl ine,  conforme tabelas abaixo discr iminadas.
Ficam os contr ibuintes ident i f icados int imados a recolher o débi to no montante 
discr iminado na guia a ser emit ida eletronicamente (através do si te ht tps: / /portal .
g issonl ine.com.br/  ou nas Unidades do Poupa Tempo ou Ganha Tempo Cidade Norte), 
ou a apresentar defesa por escr i to no prazo de 30 ( t r inta) dias,  contados a part i r  do 
5º (quinto) dia poster ior  à data de publ icação deste edi ta l ,  conforme artigos 19 e 20 da 
Lei Complementar Municipal n° 588 de 01/03/2019, na Unidade da Secretar ia Municipal  da 
Fazenda local izada no Poupatempo (Rua Antônio de Godoy, 3033 -  Centro -  CEP 
15015-100 -  São José do Rio Preto -  SP),  sob pena de cobrança execut iva,  nos termos 
dos art igos 217, VII ,  237 e 244 da Lei  Municipal  n° 3359/83.
Informamos que protocolo de solicitações, encaminhamento de documentos e 
recursos/defesa podem ser efetuados através do e-mail  semfaz.poupatempo@
riopreto.sp.gov.br ou semfaz.ift@riopreto.sp.gov.br
A refer ida ação está prevista no inciso V do art igo 46 da Lei  Complementar  n° 178/2003 
e os valores apurados na data do lançamento de of íc io serão recalculados conforme 
encargos previstos no § 2º do art igo supraci tado desde a data em que dever iam ter 
s ido pagos, consoante art igo 7° do Decreto n° 12.214/2004, até a data do efet ivo 
pagamento.

Razão Social IM CNPJ Competências Tributo

D&E TECNOLOGIA E 
INFORMÁTICA LTDA ME 3030160 11.164.199/0001-00

jul/19
ago/19
set/19
out/19
nov/19
dez/19
jan/20
fev/20
mar/20
abr/20
mai/20
jun/20

ISSQN

J A GUINCHO E LOCADORA DE 
VEÍCULOS LTDA EPP 3285120 20.820.233/0001-48  

ago/19
set/19
out/19
nov/19
dez/19
jan/20

ISSQN

ELIEZER PUGINA ME 3031200 11.082.424/0001-69  

jul/19
nov/19
mar/20
jun/20

ISSQN

OGGI AGENCIAMENTO DE 
PROPAGANDA LTDA 3062120 07.159.581/0001-58  

jul/19
ago/19
set/19
out/19
nov/19
dez/19
jan/20
fev/20
mar/20
abr/20
mai/20
jun/20

ISSQN

A C F FIGUEREDO 
MANUTENCAO ME 3430520 19.048.686/0001-19  

jan/20
fev/20
mar/20
abr/20
mai/20
jun/20

ISSQN

PSLF PRESTADORA DE 
SERVICOS LORENSETTI 
FRANCA LTDA

3587690 18.318.730/0001-09  

abr/19
mai/19
jun/19
jul/19

ago/19
dez/19
fev/20
mar/20
abr/20
mai/20
jun/20

ISSQN

São José do Rio Preto (SP),  09 de novembro de 2022
Michele S. Hirata Fabr is
Audi tora Fiscal  Tr ibutár io Municipal

13 15

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO
ADENICE CARDOSO PEREIRA BUZON ME 01466/22 AIF-A-O 000008

ANTONIO SILVA DA CONCEIÇÃO ROTISSERIA E LANCHONETE 01456/22 AIF-A-J 000011

BIANCA ALINE NUNES DA SILVA 01469/22 AIF-M-P 000012

CENTRO DE REABILITAÇÃO SOCIAL VITORIA LTDA 01477/22 AIF-S-Q 000004

CHARLES GABRIEL APARECIDO YANOVICH 01459/22 AIF-M-S 000003

CREUSA MANZALLI E TOLEDO LTDA EPP 01479/22 AIF-P-C 000364

DOMINGOS ROSSI 01463/22 AIF-M-O 000024

ELZA RODRIGUES AMORIN 01482/22 AIF-M-P 000018

EQUIPAMENTOS CARDIOVASCULARES RIO PRETO LTDA 01465/22 AIF-S-B 000031

FRANCISCO URCINO DE PAULA 01458/22 AIF-M-O 000002

FRIGO XAVIER COMÉRCIO DE CARNES LTDA 01457/22 AIF-A-J 000012

HPC FÁRMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 01464/22 AIF-S-L 000004

JOÃO ANTONIO DA SILVA 01460/22 AIF-M-O 000021

MARCELO BAFFI FERNANDES 01481/22 AIF-M-S 000005

MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES 01473/22 AIF-M-P 000016

MARIA DE LOURDES LIMA 01471/22 AIF-M-P 000017

MARIA EMERENE PEREIRA 01462/22 AIF-M-O 000023

NORBERTO QUERINO DA CRUZ FILHO 01472/22 AIF-M-P 000015

RENATA BALDINI DE MELO 01467/22 AIF-M-P 000014

RENATO DOS SANTOS 01470/22 AIF-A-M 000316

ROBERTO SOLLER 01468/22 AIF-M-P 000013

SEGURA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO S/S LTDA 01478/22 AIF-S-L 000005

SIMONE DEZANI PORFÍRIO 01480/22 AIF-A-J 000013

TECNOKLIN COMERCIAL E INDUSTRIAL RIO PRETO EIRELI 01475/22 AIF-P-C 000363

VERA LUCIA TREVISAN DE ANDRADE 01474/22 AIF-M-S 000004

W G FILHO & CIA LTDA 01483/22 AIF-A-N 000424

WANDERLEY BALTAZAR DA COSTA 01461/22 AIF-M-O 000022

EDITAL DE AUTOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA
RAZÃO SOCIAL PROCESSO VALOR NOTIFICAÇÃO

GELO PÉROLA RIO PRETO LTDA 02459/20
R$ 1.888,88 (UM MIL OITOCENTOS E 
OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E 

OITO CENTAVOS) 
NRM-A-S 000235

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO ARQUIVADOS
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO

AMAURI PEDRO DA SILVA 01677/20 AIF-P-A 000122

CAMARGO & ALONSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 02285/18 AIF-S-D 000078

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 01848/20 AIF-S-H 000186

COSSI & GUBOLIN CASA LOTÉRICA LTDA ME 01268/20 AIF-A-N 000217

HITARA PADARIA E CONFEITARIA LTDA 00237/20 AIF-A-N 000173

HOSPITAL DE TRANSIÇÃO RIO PRETO LTDA 00302/19 AIF-S-E 000016

IRMÃOS MUFFATO & CIA LTDA 01869/20 AIF-S-H 000190

LOJAS CEM S/A 01231/20 AIF-P-F 000058

PIMENTA DOCE COLLECTION COMÉRCIO E CONFECÇÃO LTDA ME 01574/20 AIF-P-C 000145

ÚNICA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO RIO PRETO LTDA ME 02461/20 AIF-P-F 000100

São José do Rio Preto, 10 de Novembro de 2022.
Karina Elias de Souza
Gerente da Vigilância Sanitária

 

 

 
 

SÚMULA Nº 713 – Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde 
de  São José do Rio Preto/SP, realizada no dia  08/11/2022. 

 
 Elege dois representantes do segmento usuário para compor a Comissão de Ética em 

Pesquisa da Famerp; 

 Aprova a moção de apoio às iniciativas que têm por objetivo a redução de carga horária 

dos trabalhadores da saúde para 30 horas como maneira de promoção de saúde mental. 

 

 

São José do Rio Preto, 08 de novembro de 2022.  

 

 

  
        Antonio Fernando de Araujo 

        Presidente CMS 
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TERMO DE DELIBERAÇÕES DO CMS 

 
                          O Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto – SP, em Reunião Ordinária 
realizada no dia 08 de novembro  de 2022, em uso de suas competências regimentais e atribuições 
conferidas pelas Leis Federais nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990 e pela Lei Municipal nº 8.567/2002, que 
determina competência do Conselho Municipal de Saúde para atuar na formulação de estratégias e no 
controle da política municipal de saúde, delibera: 
 
 
DELIBERAÇÃO nº 49/2022 
 

Delibera: 
 

Elege dois representantes do segmento usuário, a Sra. Graciete Teresa Affini e a Sra. Rita 

Oczkowski para compor a Comissão de Ética em Pesquisa da Famerp, como consta em ata. 

 

DELIBERAÇÃO nº 50/2022 
 

Delibera: 
 

Aprova moção de apoio à criação de um serviço de referência de saúde mental específico 

para atendimento de profissionais da saúde da rede de serviços do município, como consta 

em ata. 

 

 
Deliberações disponíveis no site do CMS: www.cmsriopreto.com.br. 

 
São José do Rio Preto, 08 de novembro de 2022.  

 
Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 
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EDITAL DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA RESIDÊNCIA MÉDICA  
NA ÁREA DE ACESSO DIRETO  

 ANO 2023 
 

Atenção: Recomenda-se a leitura atenta de todo o Edital antes de realizar a inscrição.  
Este Edital tem a finalidade de apresentar as normas do processo seletivo para preenchimento de vagas 
referente ao primeiro ano de residência médica para Área de Anestesiologia com acesso direto para o 
ano de 2023. 

 
Deve ser lido com atenção, pois nele estão contidas informações importantes quanto ao procedimento 
para inscrição, realização das provas, divulgação de resultados e matrícula.  

 
A inscrição no Concurso implica no conhecimento e na aceitação tácita das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais o candidato não poderá alegar desconhecimento. 
 
A Associação Portuguesa de Beneficência - Hospital Infante D. Henrique de São José do Rio Preto, 
através de seu Presidente, Senhor Waldemar Brentan, conforme dispõe a legislação vigente, comunica 
que estarão abertas as inscrições para seleção dos candidatos para preenchimento de vagas para Médicos 
Residentes para a Área de Acesso Direto Anestesiologia, credenciados pela Comissão Nacional de 
Residência Médica – CNRM/MEC. O Processo Seletivo de ingresso nos Programas de Residência 
Médica reger-se-á pela Lei 6.932/81 e Resoluções complementares pertinentes, da Comissão Nacional 
de Residência Médica - CNRM/MEC. 
 
A interposição de recursos sobre o presente Edital deverá ser protocolada, pessoalmente ou por 
procurador oficialmente constituído, junto à COREME - Comissão de Residência Médica, organizadora 
do processo seletivo, com o Sr. Anderson, na Associação Portuguesa de Beneficência, 1º Subsolo – 
Coreme – localizada à Rua Luiz Vaz de Camões, 3150, Tel. 2139-1800 - Bairro Redentora – São José 
do Rio Preto /SP, no horário das 15:30h ás 16:30h de segunda-feira à quinta-feira, até 02 (dois) dias 
úteis após a divulgação deste edital. 
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1 - DOS PROGRAMAS - De acordo com a Resolução 02/2006 de 17/05/2006. 
 
1.1.1 - O número mínimo de vagas oferecidas será conforme se segue, podendo atingir o número 

máximo de vagas credenciadas de acordo com a disponibilidade da COREME da Instituição. 
 
1.1.2 – Programa de Acesso Direto de acordo com a Resolução 

 
 
 2 - DAS INSCRIÇÕES 
 
2.1 O candidato, ao inscrever-se, estará declarando sob as penas da lei que concluiu o curso de 
graduação em Medicina para a Área de Acesso Direto em Anestesiologia devidamente autorizado e 
reconhecido pelo Ministério da Educação - MEC, ou irá concluí-lo até a data de matrícula no Programa 
pretendido. 
 
2.2. As inscrições serão realizadas somente pelo site www.beneriopreto.com.br no período de 

13/12/2022 à 27/12/2022 até as 16:00 horas (horário de Brasília), incluindo o pagamento da taxa de 
inscrição até este prazo.  

 
2.2.1 O candidato é responsável pelas informações preenchidas no ato da inscrição. Ao realizar a 
inscrição no site, o candidato deverá inserir corretamente todos os dados solicitados, incluindo 
números de seus documentos e o programa pretendido. A COREME não se responsabiliza pelo 
preenchimento incorreto dos dados.  

 
 
2.3- No dia 13 de dezembro de 2022, no horário das 15:30h às 16:30h, a COREME receberá a pré-
inscrição, com pedido de redução de 50% o valor da taxa de inscrição, em cumprimento a Lei Estadual 
Nº12782 de 20/12/2007, os candidatos que preencham, cumulativamente, os seguinte requisitos:  
 

a)  sejam estudantes, assim considerado os que se encontrem regularmente matriculados em 
cursos superiores, em nível de graduação ou de pós-graduação; 
 

b)  percebam remuneração mensal inferior a 02 (dois) salários mínimos, ou estejam 
desempregados; 

  
2.3.1- Quanto à comprovação da condição de estudante, será aceito um dos seguintes documentos: 

a) certidão ou declaração, expedida por instituição de ensino, pública ou privada; 

Nome do Programa Código 
do PRM 

Vagas 
oferecidas/ano 

de PRM 

Duração do 
PRM em 

anos 

Situação PRM 
SISCNRM 

Vagas reservadas 
para as Forças 

Armadas* 
 
Anestesiologia 
 

 
05 

 
3 

 
3 

 
Credenciado 

 
0 
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b) cópia da carteira de identidade estudantil ou documento similar, expedido por 
instituição de ensino, pública ou privada, ou entidade de representação discente. 

 
2.3.2 – Para solicitar a redução da taxa de inscrição, o candidato deverá acessar o site eletrônico 

www.beneriopreto.com.br, imprimir, preencher e assinar o formulário (Anexo II deste Edital 
disponível para tal fim) que deverá ser entregue pelo interessado pessoalmente, com os 
documentos comprobatórios que constam no item 2.3 e 2.3.1 deste edital, na Secretaria da 
Comissão de Residência Médica, com o Sr. Anderson - Associação Portuguesa de 
Beneficência – Hospital Infante D. Henrique, 1º Subsolo – COREME – sito a Rua Luiz Vaz 
de Camões, 3150, Bairro Redentora –  (17) 2139-1800- São José do Rio Preto CEP: 15.015-
750, dás 15:30h às 16:30h de segunda-feira à quinta-feira. Não serão aceitos documentos 
pelo Correio, ou qualquer outra forma de encaminhamento. O formulário e o 
comprovante da condição de estudante deverão ser entregues, para efeito de protocolo. 

 
2.3.3 - No caso de emprego de fraude, pelo candidato beneficiado pela redução, serão adotados os 

procedimentos previstos pela Lei 12782, de 20/12/2007 e, se confirmada à presença de 
ilícito, fica o candidato imediatamente excluído do processo seletivo e o Ministério Público 
será comunicado sobre o fato. 

 
2.3.4 - Em 14/12/2022, a partir das 16 horas o candidato deverá acessar o mesmo site eletrônico 

www.beneriopreto.com.br, para verificar se a sua solicitação de isenção de 50% foi 
deferida. 

 
2.3.5 - Em 15/12/2022, o candidato que teve o pedido de redução de taxa de inscrição indeferido 

poderá protocolar recurso contra o indeferimento PESSOALMENTE, cuja a documentação 
deverá ser entregues pelo interessado, no mesmo endereço indicado no item 2.3.2 deste 
Edital. 

 
2.3.6 – Em 16/12/2022, a partir das 16 horas o candidato deverá acessar site eletrônico 

www.beneriopreto.com.br para verificar o resultado do recurso. 
 
 

3 - PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
 

3.1 - O candidato cujo pedido da redução da taxa de inscrição foi deferido deverá efetuar um 
depósito bancário no valor de R$ 200,00 (duzentos) reais na conta relacionada abaixo. 

  
Para os candidatos de Anestesiologia o valor da inscrição deve ser depositado na seguinte conta 
bancária: 
  

BANCO BRADESCO, Agência 2152, Conta Corrente 3837-7, em favor de Serviço de Anestesia Rio 
Preto LTDA, CNPJ: 51.836.872/0001-25  

 
 

3.2 - Os candidatos que não solicitaram redução da taxa de inscrição poderão efetuar o depósito, no 
valor de R$ 400,00 (quatrocentos) reais na conta mencionada no item anterior e realizar sua 
inscrição no período de 13 de dezembro de 2022 à 27 de dezembro de 2022.  
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3.3 - Forma de pagamento através de TED, DOC, TEV ou Depósito Bancário Identificado:  
O candidato poderá efetuar uma TED (transferência eletrônica disponível), DOC (documento de 
ordem de crédito) ou TEV (transferência eletrônica de valor) contendo necessariamente o nome e o 
número do CPF do candidato e exclusivamente da conta de pessoa física do candidato. Não serão 
aceitos quaisquer tipos de transferências ou pagamentos que não sejam devidamente 
identificados com o nome e o número do CPF do próprio candidato. Solicitamos para todos os 
candidatos que, em caso de dúvidas, entrem em contato com sua agência bancária para evitar 
qualquer erro, uma vez que não haverá qualquer tipo de reembolso, devolução ou estorno de 
pagamento que forem realizados equivocamente ou sem identificação com nome e CPF do 
candidato. Também não serão aceitas transações bancárias oriundas de contas cujos titulares não 
seja o próprio candidato. Não serão aceitas transações feitas através de conta de pessoa jurídica.  
Para pagamento através de depósito bancário, o candidato deverá realizar o depósito identificado 
constando os dados pessoais (nome, CPF) exclusivamente do candidato.  
 
3.4 - A inscrições somente será concluída após a efetivação do pagamento da taxa de inscrição.  

 
     3.5 - A COREME, órgão responsável pelo processo seletivo, disponibilizará até o dia 03/01/2023 

pelo site eletrônico www.beneriopreto.com.br a confirmação da inscrição do candidato.  
 

3.6 - É de inteira responsabilidade do candidato, o preenchimento correto do formulário de inscrição.  
 

 
4 - ANÁLISE DO CURRÍCULO 
 

4.1. Os candidatos deverão trazer no dia da prova para efetivação da inscrição do processo seletivo 
e para realização da análise e arguição do currículo, os seguintes documentos abaixo: 
a)  Uma cópia da cédula de identidade; 
b)  Uma cópia legível do cadastro de pessoa física – CPF; 
c) Uma cópia do documento oficial onde concluiu ou se estiver concluindo o curso de Medicina, 

documento expedido pela instituição de ensino informando o período em que se encontra, com 
término previsto em 28/02/2023 para a área de Acesso Direto – Anestesiologia. 

d) O candidato graduado no exterior deverá apresentar o diploma revalidado por Universidade 
Pública, na forma do quanto determinado pela legislação em vigor e se estrangeiro, também 
deverá apresentar visto permanente e proficiência da língua portuguesa comprovada por instituição 
oficial (CELPE-BRAS). 

e) Uma cópia Registro no CRM de acordo com a Resolução CFM Nº 1831/2008 e CFM º1832/2008. 
f) Cópia simples do parecer da última nota do ENADE do Curso de Medicina da instituição onde 

concluiu a graduação. 
 g) O candidato deverá anexar uma cópia resumida do CURRÍCULO LATTES documentado, com 

foto, ou seja, com cópia de todos os comprovantes, quando da divulgação dos resultados dos 
candidatos aprovados para a Segunda Fase o qual não poderá ser substituído no processo seletivo.  

h) Encadernar e entregar no dia da prova para realização da análise e arguição do currículo todos os 
documentos listados no item 4.1 deste edital, identificando o nome do candidato e área pretendida na 
capa. Não serão considerados documentos separados ou avulsos. 

i) O candidato portador de necessidades especiais e que necessitar de condição especial para a 
realização das provas, deverá fazer a solicitação pessoalmente ou encaminhar por Sedex até o 
término das inscrições, na Secretaria da Comissão de Residência Médica, com o Sr. Anderson na 
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Associação Portuguesa de Beneficência – Hospital Infante D. Henrique, sito a Rua Luiz Vaz de 
Camões,3150, Bairro Redentora – (17) 2139-1800 - São José do Rio Preto/SP CEP: 15.015-750.  

 
j) Não haverá prova específica para tais candidatos, que serão submetidos ao mesmo conteúdo e 

dinâmica na prova dos demais candidatos.  A solicitação deverá ser requerida no ato da inscrição, 
por escrito em duas vias e deverá indicar quais recursos especiais serão necessários para a 
realização da prova. 
 
§1º - O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade 

do pedido. 
 

k) Anexar no ato da inscrição, que deverá ser realizada através do site www.beneriopreto.com.br, 
uma cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 400,00 (quatrocentos) 
reais, na conta relacionada no item 3 deste Edital. Somente serão aceitos arquivos com extensão: 
PDF, JPG e PNG. 

 
4.2. As inscrições implicam o reconhecimento e a aceitação, pelo candidato, das condições totais 
previstas neste Edital. 
 
 4.3. Em nenhuma hipótese será devolvida a taxa de inscrição. 
 
4.4.  Não serão aceitas inscrições com pendências de qualquer natureza. 
 
4.5. O processo seletivo é classificatório, portanto, a inscrição e aprovação do candidato não garantem a 

efetivação da sua matrícula no Programa de Residência Médica pretendido.  
 
4.6. São de inteira responsabilidade do candidato às informações prestadas, ou sua omissão, e a 
apresentação de documentação falsa, arcando com a responsabilidade por preenchimento incorreto do 
formulário. 
 
4.7. Os candidatos somente poderão se inscrever em um único Programa de Residência Médica. É 

vedada, a qualquer título, a mudança de opção após a efetivação da inscrição. 
 
 
5 – DA SELEÇÃO 
 
5.1. PRIMEIRA FASE:  
 
- Para a área de Acesso Direto - Anestesiologia – (ELIMINATÓRIA E CLASSIFICATÓRIA) – 

PROVA OBJETIVA TESTE MÚLTIPLA ESCOLHA versando sobre conhecimentos obtidos no 
curso de graduação em Medicina, com igual número de questões totalizando cem questões e mesma 
pontuação para cada uma delas, versando sobre: Cirurgia Geral, Clínica Médica, Medicina 
Preventiva e Social, Obstetrícia e Ginecologia e Pediatria.  

 Peso 9 (nove). Será documentada por meio gráficos e/ou eletrônicos. 
 
5.2. A entrada do candidato será a partir das 09:00h, sendo que às 09:30h a porta de acesso ao Centro de 
Eventos (CEMA) da Associação Portuguesa de Beneficência, 1º Subsolo será fechada. Não será 
permitida a entrada de candidato, após o horário que consta deste edital. 
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5.3 - Serão aprovados para a Segunda Fase, os candidatos que obtiverem nota mínima igual a média 
aritmética de todos os candidatos, subtraindo-se um desvio padrão e estiverem dentro da proporção de 
quatro vezes o número de vagas oferecidas. Serão aprovados também para a Segunda fase, todos os 
candidatos em que os programas tenham número de candidato inferior a vinte e que tenham obtido nota 
mínima igual à média aritmética de todos os candidatos, subtraindo-se um de desvio padrão.  
 
5.4. SEGUNDA FASE – ANÁLISE E ARGÜIÇÃO DO CURRÍCULO – PESO 1,0 (um). 
 
 
6 - DO CRONOGRAMA 
 
 
6.1. DA PROVA OBJETIVA TESTE MÚLTIPLA ESCOLHA – (Classificatória e Eliminatória) 
Peso 9  (nove) –  
 
6.1.1 DATA: 27/01/2023 
6.1.2 LOCAL: Centro de Eventos (CEMA) da Associação Portuguesa de Beneficência – 1º Subsolo. 
6.1.3. HORÁRIO: início: 09:30h com duração de quatro horas. 
6.1.4. Para a Área de Acesso Direto Anestesiologia, a prova será de Múltipla Escolha, com duração de 

quatro horas a partir do início da prova, versando sobre conhecimentos obtidos no curso de 
graduação em Medicina, com igual número de questões e mesma pontuação para cada uma delas, 
versando sobre: Cirurgia Geral, Clínica Médica, Medicina Preventiva e Social, Obstetrícia e 
Ginecologia e Pediatria. Será documentada por meio gráficos e/ou eletrônicos. 

 
6.1.5. Os candidatos aprovados nesta fase estarão habilitados para realização da Segunda Fase – Análise 

e Argüição do Currículo. 
 
6.2 . DA ANÁLISE E ARGUIÇÃO DO CURRÍCULO – Peso 1 
6.2.1. DATA: 27/01/2023 
6.2.2. HORÁRIO: 14:00h  
6.2.3. Os candidatos terão 10 (dez) minutos para exposição do seu currículo lattes e a Banca 

Examinadora 20 (vinte) minutos para argüição. 
6.2.4.  A Análise do Currículo Lattes será de responsabilidade da Banca Examinadora de cada área, de 

acordo com a opção do candidato e critérios adotados e homologados pela Comissão de 
Residência Médica desta Instituição. Os itens a serem avaliados para todas as áreas e seus 
respectivos pesos estão relacionados a seguir: 
 
 

Critérios para serem avaliados para o Programa de Anestesiologia: 
 
A) Relacionados à Instituição de Ensino de origem do candidato: 
- Possuir hospital universitário próprio ou conveniado, 
- Nota da Instituição em sua última participação do ENADE, 
- Duração do Internato. 

Observação: anexar no currículo lattes estes documentos comprobatórios, expedidos pela 
Instituição. 

 
B) Relacionados ao CURRÍCULO LATTES: 



  |  B7DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto, quinta-feira, 10 de novembro de 2022 PUBLICIDADE LEGAL

 
                            ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

HOSPITAL INFANTE DOM HENRIQUE 
                                                     COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 

Rua Luiz Vaz de Camões, 3150 - Tel. 2139-1800 
     Redentora – CEP 15.015-750 - São José do Rio Preto – SP 

 

10 

10 - DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 
10.1. A interposição de recursos sobre os resultados divulgados deverá ser endereçada à Comissão 

Organizadora do Processo Seletivo, até 02 (dois) dias úteis, improrrogáveis, conforme o disposto no 
artigo 3º, alínea “K”, da Resolução CNRM nº12/2004, importante respaldo jurídico. O recurso 
deverá ser protocolado pessoalmente na COREME ou através de procuração oficialmente 
constituída. Não será aceito recurso endereçado por e-mail.  

10.2. Os recursos deverão ser digitados, assinados e apresentados em duas vias. 
10.3. Ser fundamentado com argumentação lógica e consistente, cabendo 01 recurso para cada questão. 
10.4. O resultado dos recursos ficará à disposição dos candidatos na sala da COREME da instituição 

responsável pelo certame. A decisão final da Banca Examinadora será irrecorrível. 
 
11 – DA OCUPAÇÃO DAS VAGAS 
11.1. As vagas serão ocupadas pelos candidatos que alcançarem maior pontuação nas provas de acordo 

com a existência de vaga devidamente autorizada pela Comissão Nacional de Residência Médica e a 
existência de bolsa de estudo. 

 
12 – DA MATRÍCULA 
12.1. DATA: 07/02/2023, 08/02/2023 e 09/02/2023. 
12.2. LOCAL: SECRETARIA DA COREME – Associação Portuguesa de Beneficência, 1º Subsolo –  
rua Luiz Vaz de Camões, nº3150 - Bairro Redentora – São José do Rio Preto com Sr. Anderson. 
12.3. HORÁRIO: das 15:30h às 16:30h de segunda-feira à quinta-feira. 
12.4. Para matricular-se, o candidato selecionado deverá entregar duas cópias, pessoalmente ou por 

procurador oficialmente constituído, as seguintes documentações: 
12.5. Ficha de cadastro devidamente preenchida da especialidade escolhida (esta será preenchida na 
COREME no momento da matrícula). 
12.6. Foto 3X4 recentes e coloridas (Três fotos).   
12.7. Diploma de Médico e número do registro (CRM) junto ao Conselho Regional de Medicina do 

Estado de São Paulo. O candidato que não possuir o registro no CRM/SP ou que possuir registro 
do CRM de outro estado, tem o prazo de 60 dias após o início do programa de residência médica 
para apresenta-lo na secretaria da COREME.  

12.8.  Para área de Acesso Direto - Programa de Anestesiologia: O candidato que se inscreveu na 
condição de concluinte do curso de Medicina, no ato da matrícula deverá comprovar a conclusão 
do curso médico, por meio de documento oficial, expedido pela instituição de ensino responsável 
pelo curso de Medicina correspondente. A declaração de conclusão do curso médico será aceita a 
título provisório, para fins de matrícula do candidato. No entanto, o diploma deverá ser 
apresentado pelo Médico Residente durante os primeiros 90 dias de início do Programa de 
Residência Médica (01/03/2023), sob pena de ter a matrícula indeferida e responder perante a Lei 
por informações incompletas.  

12.9.   Xerox do CPF e comprovante de regularização http://www.receita.fazenda.gov.br 
12.10. Xerox do R.G. (Cédula de Identidade). 
12.11. Xerox do Título de eleitor. 
12.12. Grupo sanguíneo e fator RH.  
12.13. Comprovante de quitação com o serviço militar (sexo masculino). 
12.14. Comprovante de inscrição no INSS 
https://cnis3.inss.gov.br/DRSCI/faces/pages/drsci/emitirDRSCI.xhtml 
12.15. Número de Identificação ao Trabalhador (NIT) junto ao INSS ou PIS/PASEP. 
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12.16. Cópia de documento comprovando o número da agência e de conta corrente em qualquer banco. 
Salienta-se que a conta corrente não poderá ser conjunta, salário ou poupança. A conta deverá ser de 
titularidade do candidato aprovado.  
12.17. Cópias do Currículo Lattes. 
12.18. Candidatos convocados para prestar serviço militar inicial, deverão atentar à Resolução CNRM 

Nº 01/2005 e Parecer da Consultoria Jurídica do Ministério da Educação. 
12.19. Será permitida a realização de matrícula de candidato por procurador oficialmente constituído, 

desde que atenda à todos requisitos determinados neste Edital e seja aprovado. 
12.20. O não comparecimento do candidato classificado, ou de seu procurador, no período estipulado 

para matrícula implicará a perda da vaga. Não será efetivada a matrícula caso, no período da 
matrícula, estiver faltando qualquer um dos documentos solicitados acima.  

 
 
13 - CANDIDATOS MÉDICO ESTRANGEIRO E BRASILEIRO COM GRADUAÇÃO NO 
EXTERIOR 
 
13.1. O candidato brasileiro que foi graduado em medicina no exterior ou médico estrangeiro que se 

inscreveu com declaração de revalidação de diploma, deverá apresentar: 
 

13.1.1 Documento de revalidação do mesmo por universidade pública competente no Brasil, na 
forma da legislação vigente, para que seja deferida sua matrícula.  
 
13.1.2 Apresentar xerox autenticada do visto de permanência definitivo no Brasil e proficiência da 
língua portuguesa comprovada por instituição oficial (CELPE-BRAS).  
 

 
14- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
14.1. Os candidatos que ingressarem na residência médica farão jus a uma bolsa de acordo com o 

estabelecido pela Lei Federal 11.381, de 01/12/2006. 
 
14.2. Os candidatos serão admitidos à Residência Médica na ordem rigorosa de classificação, até o 

número de vagas autorizadas pela Comissão Nacional de Residência Médica - CNRM/ MEC que 
correspondem às bolsas oferecidas. 

 
14.3. A inscrição implicará no compromisso de aceitação, por parte do candidato, das condições 

referentes à seleção e demais disposições e as estabelecidas pelo regimento interno da COREME, 
constantes neste Edital. 

 
14.4. A convocação dos candidatos classificados para o preenchimento das vagas não preenchidas será 

realizada a partir do dia 10/02/2023 via internet e por email, tendo o prazo de 01 (um) dia útil para 
efetuar a matrícula. O candidato que não se apresentar neste referido prazo, será considerado 
desistente e, portanto, desclassificado.  
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14.5. A comissão organizadora não se responsabiliza por falhas de comunicação decorrentes da mudança 
de dados constantes na ficha de inscrição (e-mail, telefone, etc.). 

 
14.6. Em caso de desistência de algum candidato ou médico residente já matriculado, será convocado o 
próximo candidato classificado, respeitada a ordem de classificação, no período máximo de 30 dias após 
o início do Programa (01/03/2023).  
 
14.7. O candidato aprovado e matriculado no 1º ano do Programa de Residência Médica credenciado 

pela CNRM e convocado para prestar serviço militar obrigatório para o ano de 2023 poderá requerer 
o trancamento de matrícula por um período de 01 (um) ano, desde que formalizado até 30 (trinta) 
dias após o início das atividades da residência médica (Art. 1º e 2º da Resolução nº 01/2005 da 
CNRM). Não haverá prorrogação por período superior a um ano.  

 
14.8. No ato da matrícula, os Médicos Residentes assinarão o Termo de Compromisso, no qual 

declararão plena ciência do teor do Regimento Interno do Programa de Residência Médica. 
 
14.9. O candidato matriculado que não comparecer na instituição ofertante do Programa de Residência 

Médica no prazo de dois dias após a data do início das atividades (01/03/2023), será considerado 
desistente e automaticamente eliminado do processo seletivo, sendo convocado o próximo 
candidato da lista classificatória. 

 
14.10. Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer Editais complementares que 

vierem a ser publicados pela Comissão Nacional de Residência Médica e afim, contendo alterações. 
 
14.11. Considerando o atual momento que se encontra o país e ainda pelo fato de a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) ter alçado a patologia do Coronavírus (COVID-19) ao patamar de 
“pandemia”, sendo necessário observar protocolos de segurança, tais como: evitar aglomerações, 
disponibilização de álcool gel, utilização de máscaras faciais, evitar compartilhamento de objetos, 
etc., ficam cientes que todos os candidatos, no dia da prova, deverão trazer sua própria caneta 
(esferográfica preta ou azul), bem como estar utilizando máscara fácil, praticar a higienização das 
mãos antes de entrar no local da prova e manter o distanciamento adequado.  

 
14.12. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão organizadora do processo seletivo. 
 

 
 
 
                         São José do Rio Preto, 09 de novembro de 2022. 

 
 
 

WALDEMAR BRENTAN 
Presidente da Associação Beneficência portuguesa 
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- Desempenho durante a graduação (Histórico Escolar), 
- Duração do internato, 
- Iniciação à produção científica, 
- Monitorias, Ligas e Tutorias, 
- Participação em atividades extra-curriculares relacionados à ensino, assistência médica e 

estágios supervisionados, 
- Participação em Congressos e Cursos de Extensão, 
- Participação no Teste de Progresso Interinstitucional. 
 

6.3. – A ANÁLISE E ARGÜIÇÃO DO CURRÍCULO – serão realizadas no dia 27/01/2023 às 
14:00h. A conferência da Avaliação Curricular será feita pela Banca Examinadora e pelo 
Candidato. Após o término, a ficha de Avaliação Curricular será assinada pelo candidato, 
juntamente com os membros da Banca Examinadora. No caso de dúvida, o candidato deverá 
preencher o formulário disponível com a Banca, para que seu currículo lattes seja reavaliado pela 
Banca Avaliadora de Currículo. O não preenchimento deste formulário durante a Arguição do 
Currículo implicará, na perda do direito de recurso. Lembrar que não será aceito inclusão de 
nenhum documento durante a Análise e Arguição do Currículo.  

 Em anexo o formulário de Avaliação Curricular do Programa de Anestesiologia, com respectivos 
quesitos e pesos (Anexo I). 

 
6.4. – PONTUAÇÃO ADICIONAL – PROVAB/PRMGFC – Sobre a parametrização da nota para 

classificação – para a CNRM, o classificado deve alcançar a uma média mínima de acertos do 
conjunto dos candidatos participantes da seleção para o PRM, de acordo com o critério de cálculo 
estabelecido pela instituição. Mas este parâmetro tem que equivaler ao desempenho médio dos 
candidatos inscritos, para assim deixar clara a sua equivalência com o que é previsto no art. 3° da 
Resolução CNRM 02/2015, considerando os seguintes critérios:  

 
I. - 10% (dez por cento) nas notas acima descritas para programas de acesso direto para quem 

concluir 1 ano de participação nas atividades do PROVAB; 
 

II. - 10% (dez por cento) nas notas do processo seletivo para quem concluir a programação prevista 
para os 2 anos do PRMGFC, para acesso posterior a outras especialidades. 
 
     § 1º A pontuação adicional de que trata este artigo não poderá elevar a nota final do candidato para 
além da nota máxima prevista pelo edital do processo seletivo. 
    § 2º Para a inscrição em processo público de seleção para residência médica, estarão aptos para 
requerer a utilização da pontuação adicional para ingresso no ano posterior os participantes do PROVAB 
que tenham os nomes publicados no Diário Oficial da União. 
 
   § 3º Será excluído do Processo Seletivo o candidato advindo do PROVAB que tiver solicitado a 
utilização da pontuação adicional e não tiver o nome publicado no DOU até 31 de janeiro de cada ano, 
como tendo avaliação final satisfatória no PROVAB. 
 

 
7- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
7.1. As infrações éticas ocorridas durante todas as etapas implicarão em reprovação do candidato. 
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7.2. Conforme exigência detalhada no Edital, o candidato deverá transcrever as respostas da prova para a 
folha de respostas que será o único documento válido para a correção e classificação, com caneta 
esferográfica preta ou azul. 

7.2.1 Não haverá substituição da folha de respostas, que é única, por erro do candidato. 
7.2.2 Será anulada a resposta que apresentar rasura, omissão ou duplicidade de resposta, à critério da 

comissão responsável, especificada no Edital. 
7.3. O candidato só poderá se retirar do local de realização da prova após 60 minutos do horário de 

início. 
. 7.4. Mesmo após o encerramento de todo o processo seletivo, não serão fornecidos exemplares dos 

cadernos de questões. 
7.5. O gabarito da Prova objetiva com peso nove, será afixado nos Murais de Atos Oficiais da 

Associação Beneficência Portuguesa e será publicado no site eletrônico www.beneriopreto.com.br 
no dia 03 de fevereiro de 2023.  

 
7.6. Admitir-se-à recurso ao gabarito da prova objetiva que deverá ser protocolado na Secretaria da 

COREME até dois dias úteis iniciados no primeiro dia depois da divulgação e não será aceito 
solicitação de recursos por e-mail. Os recursos deverão ser protocolados pessoalmente ou por 
procuração oficialmente constituída. Caberá um recurso para cada questão.  

 
7.7. Os resultados serão divulgados, especificados por etapa (prova objetiva, arguição e análise de 

currículo) por área de opção e pelo número de inscrição, no site www.beneriopreto.com.br e 
também nos quadros de avisos da referida COREME. 

 
7.8.  Não será permitida, em hipótese alguma, a entrada de candidatos nas salas de exame após o inicio 

das provas, como também o porte de aparelhos eletrônicos de qualquer natureza, mesmo que 
desligados, tais como aparelhos celulares ou similares, de Pager, de Beeper, de controle remoto, 
de máquinas calculadoras ou similares, de qualquer outro tipo de aparelho eletrônico, de relógios, 
de livros, de anotações, de impressos ou de qualquer outro material de consulta. Não será 
permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre candidatos, a utilização de 
chapéus ou bonés. Também não será permitido o porte de armas. O candidato que for identificado 
com qualquer dos itens relacionados, durante a aplicação da prova, estará sob pena de imediata 
retirada da sala de exame e automática desclassificação na prova. 

 
7.9. A Comissão Organizadora não se responsabiliza por objetos porventura esquecidos na sala de 

exame. 
7.10. O malote de cadernos de questões será aberto em cada sala de exame na presença dos candidatos, 

conforme horário estabelecido de início das provas. 
7.11. O caderno de questões deverá ser devolvido, obrigatoriamente, junto com a folha de respostas da 

prova. 
7.12. O tempo de duração da prova inclui o preenchimento da folha de respostas.  
7.13. Será eliminado do processo seletivo o candidato que não comparecer ao local das provas no 

horário determinado, usar de fraude ou atentar contra a disciplina e urbanidade durante a 
realização do processo seletivo ou deixar de entregar o caderno de questões e a folha de respostas.  

 
7.14. Na impossibilidade de apresentar o documento de identidade especificado neste Edital, por motivo 

de roubo ou extravio, o candidato deverá dirigir-se à Coordenação do Processo Seletivo, com 
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antecedência mínima de uma hora, com o boletim de ocorrência, ou assinar termo de compromisso 
da apresentação do boletim de ocorrência em até 48 (quarenta e oito) horas, assinando ainda termo 
de ciência de que o não cumprimento dessa apresentação resultará na sua exclusão deste Processo 
Seletivo.  

7.15. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada para realização da prova. O candidato que não 
comparecer no horário previsto estará automaticamente excluído deste processo de seleção.  

7.16. O candidato deverá comparecer ao local da prova com caneta esferográfica (preta ou azul) e 
documento oficial de identificação.  

7.17. O candidato deverá conferir o seu número de inscrição e outros dados com o impresso na folha de 
gabarito da sua prova, esta não poderá conter rasuras nem ser substituída. 

7.18. Nas provas de múltipla escolha, não será computada pontuação para questões sem resposta 
assinalada na folha de respostas, nem para aquelas que contenham mais de uma resposta 
assinalada, emendas ou qualquer tipo de rasura. 

7.19. Os três últimos candidatos que restarem na sala de prova deverão permanecer até o fechamento da 
ata da sala de prova. 

 
8 - DOS RESULTADOS 
 
8.1 A nota final será o resultado da pontuação obtida em cada etapa: Prova Objetiva Teste Múltipla 

Escolha (Peso 9) + análise de currículo (peso 1) = 10 
8.2. Se houver empate entre os candidatos os critérios para desempate obedecerão a seguinte ordem: 
A. Maior nota da Prova Objetiva Teste Múltipla Escolha; 
B. Maior nota na análise de currículo 
C. Maior idade. 
 
 
9 - DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS FINAIS 
 
9.1 DATA: 03/02/2023. 
9.1.1. Depois de extinto o período de recursos, o resultado definitivo será homologado e afixado no 

Mural de Atos Oficiais da Associação Portuguesa de Beneficência e no site eletrônico 
www.beneriopreto.com.br por área de opção e pelo número de inscrição dos candidatos em ordem 
decrescente de classificação obtida na prova objetiva e currículo. No dia 03/02/2023, a partir das 
16:00h será divulgado o resultado final.  Não será informado por telefone. 

 
9.2. O resultado final, relação dos candidatos aprovados por área de opção e por número de inscrição, 

será divulgado no site eletrônico www.beneriopreto.com.br e no Mural de Atos Oficiais da 
Associação Portuguesa de Beneficência. Não será informado por telefone. 

 
9.3. Admitir-se-à recurso ao gabarito da análise e argüição do currículo, que deverá ser dirigido à 

Comissão de Residência Médica - COREME da instituição responsável pelo certame e entregue na 
Secretaria da COREME, até dois dias úteis iniciados no primeiro dia depois da divulgação, não será 
aceito solicitação de recursos por e-mail. Os recursos deverão ser protocolados pessoalmente ou por 
procuração oficialmente constituída. Caberá um recurso para cada questão.  

   
 



B8| DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto, quinta-feira, 10 de novembro de 2022PUBLICIDADE LEGAL

Prefeitura Municipal de 
Monte Aprazível

EXTRATO DO CONTRATO ADM 83/2022
DISPENSA Nº 14/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 111/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: LUCAS ANTONIO PEREIRA RIBEIRO 

42774601860
CNPJ sob nº 40.261.799/0001-94
OBJETO: Aquisição de material permanente e imobiliá-
rio destinado ao anfiteatro “Octávio Peresi” (itens 01, 04, 
05, 06, 12, 16, 17 e 19).
VIGÊNCIA: contratação de empresa para prestação de 
serviço de mídia social, com planejamento, roteirização 
e copywriting, destinado a assistência social.
VALOR TOTAL de R$15.600,00 (quinze mil e seiscentos 
reais) sendo R$1.300,00 (hum mil e trezentos reais) o 
valor mensal.

Monte Aprazível, 08 de novembro de 2022.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 86/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 129/2022

REGISTRO DE PREÇOS: 56/2022
OBJETO: Aquisição de cestas básicas natalinas para 
distribuição as famílias carentes do município
Data da realização da Sessão Pública: 29/11/2022
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte 
Aprazível - Setor Municipal de Licitação, localizado na 
Praça São João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site 
www.monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais: 8.666/93 e 
10.520/02.
Monte Aprazível, 09 de novembro de 2022.

Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal.
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial.
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ANEXO I – ANÁLISE E ARGUIÇÃO CURRICULAR 
 
 
CRITÉRIOS A SEREM AVALIADOS PARA ANESTESIOLOGIA: 

Valor 1,0 (um ponto) 
 Valor 

máximo 
Valor 
obtido 

Nome da Instituição: _____________________________________ 
 
Oferece Programa de Pós-Graduação                                SIM   5%            ______  
 
                                                                                             NÃO          
 INTERNATO: 
Hospital Universitário Próprio ________________________ 15 %      _____    
Outros Hospitais___________________________________    5%        _____ 
   
DURAÇÃO DO INTERNATO: 
    2 Anos _________________________________________15%      ______ 
    18 Meses _______________________________________10%      ______ 
    1 Ano _________________________________________   5%      ______ 
 
 ENADE – INSTITUCIONAL > ou = a 4______________10%      ______ 
                                                    < que 4 ________________ 5%       ______ 
ESTÁGIO DE: 
EMERGÊNCIA (durante internato): ≥ 360h _____________5%       ______ 
ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE (internato): ≥ 100h _____5%      ______ 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55% 

 

Trabalho(s) Completo(s) Publicado(s) em Periódico 10%  
Trabalhos Apresentados em Congressos 7,5%  
Participação em Congressos / Jornadas 2,5%  
Monitorias: 1 ou + = 5% 
Ligas (mínimo 10 meses): 1 ou + = 2,5% 

7,5%  

Iniciação Científica (1 ou +, com ou sem bolsa) 10%  
ATLS / ACLS / PALS / FCCS / Ceatox (Centro de Asssistência Toxicológica) 2,5%  
Tutoria Mentoring – mínimo 2 anos 2,5%  
Participação em atividades extra-curriculares relacionados à ensino, assistência 
médica e estágios supervisionados. 
Participação no Exame Progresso Interinstitucional  

2,5%  

TOTAL Valor 
Máximo 

100% 

Valor 
Obtido 

DATA:___/___/___ 
1º Examinador______________________    2º Examinador_____________________________ 
Assinatura d candidato:_______________________________________________ 

 
 

                            ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
HOSPITAL INFANTE DOM HENRIQUE 

                                                     COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 
Rua Luiz Vaz de Camões, 3150 - Tel. 2139-1800 

     Redentora – CEP 15.015-750 - São José do Rio Preto – SP 
 

14 

ANEXO II 
 
 
 

REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE REDUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O 
PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA 2023. 
 

À ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – 

HOSPITAL INFANTE DOM HENRIQUE 

 

Eu, ________________________________________________________________________________, 
 
RG n° ________________________SSP/________, CPF  N°________.________.________/_______,     
           
requeiro   a   redução  do  valor  da  taxa  de  inscrição  no Processo Seletivo de Residência Médica para 

o ano de 2023, na Especialidade ____________________________________, nos termos da Lei nº 

12.782, de 20.12.2007, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo de 21.12.2007, e do Edital 

de Abertura de Inscrições, juntando a competente documentação conforme ditames da citada Lei, 

assumindo, sob as penas da lei, a veracidade das informações. 

Nestes termos, pede deferimento. 

 

 

_____________, ____ de ___________________de 2022. 

 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do (a) Candidato (a)  

 

São José do Rio Preto, 08  de  novembro  de  2022.

CONVITE
 

     A Câmara Municipal de São José do Rio Preto, em cumprimento 
ao que determina a Lei Municipal nº 11.341/13, CONVIDA Vossa Senhoria 
para participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA, para discussão da Proposta 
de Emenda à Lei Orgânica nº 03/2022, que dispõe sobre a alteração da 
composição da Câmara Municipal a partir da próxima legislatura.

Contamos com a presença  de   Vossa  Senhoria nesta Audiência 
Pública, que em muito enriquecerá o nível dos debates, que ocorrerá em:

Data: 11 de novembro de 2022 – (sexta-feira)
Horário: 17:00  às 19:30horas 
Local: Plenário da Câmara Municipal de São José do Rio 

Preto
               Rua Silva Jardim, nº 3357 – Centro

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES
Ver.  Presidente da Câmara

Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto

São José do Rio Preto, 09 de novembro de 2022.

C O N V I T E

                                      A Câmara Municipal de São José do Rio Preto, 
CONVIDA para participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA para discussão da Im-
plantação da Tecnologia 5G em nosso Município, que dispõe sobre aborda-
gens desta quinta geração de internet móvel, que é uma grande revolução 
que já chegou ao Brasil com maior alcance e velocidade.

 
Data: 16 de novembro de 2022 – (quarta-feira)
Horário: 17 horas
Local: Plenário da Câmara Municipal de São José do Rio Preto
Rua Silva Jardim, nº 3357 – Centro

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES
Presidente da Câmara

EDITAIS 

                               
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
LOTEAMENTO BOSQUE DOS IPÊS I – GUAPIAÇU 

 
Pela Promessa Particular de Venda e Compra de Lote Urbano e Outras Avenças, celebrado com a firma loteadora 

SPE NUNES FERREIRA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 18.085.664/0001-66, com 
sede na Rua Moras, 431, Vila Madalena em São Paulo - SP, e com a firma desenvolvedora 1007 BOSQUE DOS IPÊS 1 
GUAPIAÇU EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 20.296.194/0001-21, com sede na 
avenida Presidente Juscelino Kubitschek De Oliveira nº 2000, Loja 01 a 04 Torre “A”, Sala D-7 em São Jose Do Rio 
Preto/SP; 

- em 19 de janeiro de 2022, com PAULO RICARDO DA SILVA, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº 
43026283-8 SSP/SP e CPF nº 358.968.458-55, casado sob o regime de comunhão parcial de bens com JOSILAINE 
MARIA DO NASCIMENTO SILVA, brasileira, portadora da cédula de identidade RG nº 48191909-0 SSP/SP e CPF n° 
428.117.688-82, que residiam na Rua Projetada B, nº 176, Lot Monte Castelo, na cidade de Guapiaçu - SP, CEP 15110-
000, se comprometeram a adquirir o lote 01, da quadra A; 

- em 28 de dezembro de 2020, com ELIEL LOPES DOS SANTOS SILVA, brasileiro, portador da cédula de identidade 
RG nº 494168791 SSP/SP e CPF nº 401.180.168-22, casado sob o regime de comunhão parcial de bens com JOSEANE 
AQUINO DE MELO SILVA, brasileira, portadora da cédula de identidade RG nº 48128677-9 SSP/SP e CPF n° 
415.777.098-61, que residiam na Rua Projetada E, nº 99, Lot Monte Castelo, na cidade de Guapiaçu - SP, CEP 15110-
000, se comprometeram a adquirir o lote 13, da quadra E; 

- em 25 de fevereiro de 2021, com JONAS JOSE PERES, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade RG 
nº 34139814-7 SSP/SP e CPF nº 340.014.748-67, que residia na Rua Valdemar T dos Santos, nº 314, C/2, Cid Kemel, na 
cidade de São Paulo/SP, CEP 08130-095, se comprometeu a adquirir o lote 09 da quadra J; 

 
- em 18 de janeiro de 2021, com HENRIQUE DOMINGUES DA SILVA, brasileiro, portador da cédula de identidade 

RG nº 55091235-6 SSP/SP e CPF nº 453.837.988-38, casado sob o regime de comunhão parcial de bens com ANGELICA 
APARECIDA GOMES RIBEIRO SILVA, brasileira, portadora da cédula de identidade RG nº 54306159-0 SSP/SP e CPF 
nº 430.268.288-40, que residiam na Estancia Crt 074b, nº 619, Ch 1 Mod D, São Paulo, na cidade de Guapiaçu/SP, CEP 
15110-000, se comprometeram a adquirir o lote 39 da quadra J; 

 
- em 25 de janeiro de 2021, com DANATIELI RODRIGUES, brasileira, solteira, portadora da cédula de identidade 

RG nº 533199591 SSP/SP e CPF nº 439.033.438-70, que residia na Rua Olimpo Costa, nº 00024, Residencial São Marcos, 
na cidade de Guapiaçu/SP, CEP: 15110-000, se comprometeram a adquirir o lote 04 da quadra S; do loteamento BOSQUE 
DOS IPÊS I - GUAPIAÇU sito em Guapiaçu-SP, objeto do R.003/174.269 do 1º Registro de Imóveis da Comarca de São 
José do Rio Preto, sendo que todos os compromissários retros referidos atualmente se encontram em lugar ignorado. 

 
O preço dos lotes e condições de pagamento a prazo foram perfeitamente estabelecidos no referido contrato. 
Ocorre, entretanto, que o(s) notificado(s) não está(ão) cumprindo fielmente o contrato, como é de rigor, encontrando-

se em atraso com a liquidação das seguintes prestações, a saber: 
 
I. PAULO RICARDO DA SILVA, com 11 parcelas do plano de pagamento (02/2022 a 10/2022), mais os 

correspondentes acréscimos contratuais (cláusula 8ª e parágrafos), inclusive emolumentos de notificação, totalizando um 
débito de R$ 6.685,17; 

II. ELIEL LOPES DOS SANTOS SILVA, com 11 parcelas do plano de pagamento (02/2022 a 10/202), mais os 
correspondentes acréscimos contratuais (cláusula 8ª e parágrafos), inclusive emolumentos de notificação, totalizando um 
débito de R$ 4.511,42; 

III. JONAS JOSE PERES, com 12 parcelas do plano de pagamento (01/2022 a 10/2022), mais os correspondentes 
acréscimos contratuais (cláusula 8ª e parágrafos), inclusive emolumentos de notificação, totalizando um débito de R$ 
6.501,40; 

IV. HENRIQUE DOMINGUES DA SILVA, com 18 parcelas do plano de pagamento (09/2021 a 10/2022), mais os 
correspondentes acréscimos contratuais (cláusula 8ª e parágrafos), inclusive emolumentos de notificação, totalizando um 
débito de R$ 8.910,77; 

V. DANATIEL RODRIGUES, com 4 parcelas de plano de pagamento (07/2022 a 10/2022), mais os correspondentes 
acréscimos contratuais (cláusula 8ª e parágrafos), inclusive emolumentos de notificação, totalizando um débito de R$ 
2.306,81; 

Nestas condições ficam os senhores(as) supramencionados NOTIFICADO(S) de que o não pagamento do débito 
supra, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação do presente edital, acrescido das prestações que se vencerem 
no referido prazo, além dos juros complementares e das despesas desta notificação e respectivo edital, implicará na 
rescisão automática do contrato, nos termos do que dispõe a cláusula 8ª do contrato e o art. 32 da Lei 6.766, de 19/12/79. 

 
D4Sign bc21aaa6-d767-4a91-bc64-0cfa497cfb2f - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

                               
 

Na hipótese de não purgação da mora, com a consequente rescisão automática do contrato, ficam desde já 
cientificados os notificados de que deverão entrar em contato com o departamento de contratos, pelo telefone/WhatsApp 
(17) 3354-1500, para verificação e recebimento de eventual valor de restituição parcial de parcelas pagas. 

Guapiaçu - SP, 31 de outubro de 2022 

SPE NUNES FERREIRA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. 
 

1007 BOSQUE DOS IPÊS GUAPIAÇU EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA. 
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Na hipótese de não purgação da mora, com a consequente rescisão automática do contrato, ficam desde já 
cientificados os notificados de que deverão entrar em contato com o departamento de contratos, pelo telefone/WhatsApp 
(17) 3354-1500, para verificação e recebimento de eventual valor de restituição parcial de parcelas pagas. 

Guapiaçu - SP, 31 de outubro de 2022 

SPE NUNES FERREIRA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. 
 

1007 BOSQUE DOS IPÊS GUAPIAÇU EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA. 

D4Sign bc21aaa6-d767-4a91-bc64-0cfa497cfb2f - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de 
Tanabi

Prefeitura do Município de Tanabi.
Pregão Presencial n° 40/2022. 

Objeto: Registro de preços para aquisição futura e par-
celada de cargas de gás de cozinha (GLP – Gás Lique-
feito de Petróleo) em botijões P13 (13 kg) e P45 (45 kg), 
para consumo em diversas Secretarias da Prefeitura do 
Município de Tanabi, pelo prazo de 12 (doze) meses, de 
acordo com as especificações e quantitativos estimados 
nos anexos do presente edital, ficando designado para 
o dia 24 de novembro de 2022, às 09h15min, à sessão 
de entrega, credenciamento e abertura dos envelopes. O 
edital poderá ser adquirido na Prefeitura do Município de 
Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 – Centro – todos 
os dias úteis, ou pelo site www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 
08 de novembro de 2022. João Paulo da Silveira – Pre-
goeiro. Alexandre Silveira Bertolini – Prefeito Interino do 
Município.

Proclamas 

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Oficial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas 
Naturais de São José Rio Preto, SP, faz saber que preten-
dem casar, apresentando os documentos exigidos pelo 
art. 1525 do Cód. Civil, os pretendentes:
1. ANDERSON PEREIRA AMARO e ELENICE 
RUIZ PIRES, sendo ELE filho de SEBASTIÃO AMARO 
e de MARLENE PEREIRA AMARO e ELA filha de JOÃO 
RUIZ e de DEJANIRA PIRES RUIZ;
2. AIRTON HOVA JUNIOR e MIKAELLY SENA 
DOS SANTOS, sendo ELE filho de AIRTON HOVA e de 
CLAUDIA APARECIDA PAULINO HOVA e ELA filha de 
JOSÉ DIAS DOS SANTOS e de DIVA INÊS SENA;
3. JOSIEDER BATISTA DE SOUZA e LIEGE 
ABDALLAH KAWAI, sendo ELE filho de JOSELINO 
FERREIRA DE SOUZA e de ANTONIA BATISTA DE OLI-
VEIRA SOUZA e ELA filha de ANDERSON KAWAI e de 
NAJLA MARIA DELGADO ABDALLAH KAWAI; brasilei-
ros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de 
algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Pau-
lo, 2200 – Tel: 3202-9090). 09/11/2022



  |A7DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto, quinta-feira, 10 de novembro de 2022 PUBLICIDADE LEGAL

 
 
Coordenador da COREME 
Dr. Cleverson Luiz R. D’Avila 
Vice-Coordenador da COREME 
Dr. Ricardo Vieira Zerati 
 

CONCURSO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 2023 
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES 

 
Edital e Normas de Seleção para Residência Médica na Especialidade de Urologia, reconhecida 
pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) e pela Comissão Nacional de Residência Médica 
(CNRM) / MEC. 
O Doutor Cleverson Luiz R. D’Avila, Coordenador da COREME do IUN Urologia de São José do 
Rio Preto, faz saber que realizará nesta cidade de São José do Rio Preto, São Paulo – Brasil, seleção 
para preenchimento de vagas para o primeiro ano de Residência Médica em 2023, conforme dispõe 
a legislação vigente, reger-se-á na forma da Lei 6.932/81, pela Resolução CNRM nº 02/2015, 
Resolução CNRN nº 19/2019, Resolução CNRM nº 01/2017 e Resoluções complementares 
pertinentes estabelecidas pela Comissão Nacional de Residência Médica e pelo Estatuto da 
COREME - Comissão de Residência Médica do IUN Urologia de São José do Rio Preto. 
 
Capítulo I – Da Residência Médica 
Art. 1º - A Residência Médica com início em 2023, junto ao IUN Urologia de São José do Rio Preto, 
oferecerá vagas para a área indicada abaixo: 
Especialidade Vagas Oferecidas Duração 
Urologia 2 3 anos 

 
Art. 2º - O médico residente desenvolverá atividades no IUN Urologia de São José do Rio Preto e 
nos hospitais conveniados, sempre sob a supervisão de preceptores da equipe médica.  
 
Capítulo II – Das Vagas 
Art. 3º - A seleção destina-se ao preenchimento de vagas para médicos residentes, que tenham os 
pré-requisitos, conforme quadro a seguir: 
Especialidade Pré-requisito Vagas Oferecidas Duração 
Urologia 2 anos de Cirurgia Geral 

ou 
2 anos em Cirurgia Geral - 

Programa de pré requisito em 
Área Cirúrgica Básica 

2 3 anos 

 
Capítulo III – Das Inscrições 
Art. 4º - Ao Concurso de Seleção à Residência Médica junto ao IUN Urologia de São José do Rio 
Preto serão aceitas inscrições de Médicos provenientes de Escola Médica reconhecida pela 
Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) / MEC. 
Art. 5º - O candidato graduado no exterior deverá apresentar o diploma revalidado por 
Universidade Pública, de acordo com a resolução CFM nº 2.216/2018. 
Art. 6º - O candidato convocado para servir as Forças Armadas, matriculado no primeiro ano de 
Programa de Residência Médica, poderá requerer a reserva da vaga em apenas 1 (um) programa 
de Residência Médica em todo o território nacional, pelo período de 1 (um) ano, desde que seu 
alistamento tenha sido efetuado anteriormente à matrícula no Programa de Residência Médica. O 
pedido deverá ser feito por escrito e formalizado na Comissão de Residência Médica – COREME, 
em até 30 (trinta) dias consecutivos após o início da Residência Médica, implicando na suspensão 
automática do pagamento da bolsa do médico residente até o seu retorno ao programa. O 

reingresso do médico residente com matrícula trancada se dará mediante requerimento à 
COREME, até o dia 30 de julho do ano em que presta Serviço Militar – ou seja, do ano anterior ao 
ano de reintegração ao Programa de Residência Médica, de acordo com CNRM nº4/2011. 
Art. 7º - A duração do Programa de Residência Médica será de 3 (três) anos, sendo que o Programa 
encontra-se credenciado junto a CNRM, sob Parecer 926/2014, renovado em 23/10/2014. 
Art. 8º - As inscrições para o Concurso de Seleção, no IUN Urologia, estarão abertas no período de 
01 a 30 de dezembro de 2022, havendo 2 (duas) vagas em Urologia.  
 
PARA RESIDÊNCIA EM UROLOGIA: 
É OBRIGATÓRIO COMPROVAÇÃO DE 2 (DOIS) ANOS EM CIRURGIA GERAL OU 2 (DOIS) 
ANOS EM CIRURGIA GERAL - PROGRAMA DE PRÉ REQUISITO EM ÁREA CIRURGIA 
BÁSICA, EM RESIDÊNCIA CREDENCIADA PELA CNRM, CONSTANDO O NÚMERO DO 
PARECER DE CREDENCIAMENTO DO PROGRAMA. 
 
Art. 9º - No ato da inscrição o candidato deverá: 
§1º - Preencher o formulário de inscrição que estará disponível no site www.iun.com.br, imprimir, 
assinar e encaminhar junto com os demais documentos relacionados no §2º. As informações 
prestadas no formulário ou na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do 
candidato, dando à COREME o direito de excluir do processo seletivo aquele que não preencher o 
formulário de forma completa, correta e legível. 
 
§2º - O CANDIDATO DEVERÁ APRESENTAR: 
Atestado que comprove o cumprimento do pré-requisito exigido, realizado em programa 
credenciado junto à Comissão Nacional de Residência Médica, incluindo o número do Parecer de 
credenciamento 
Formulário de inscrição, Cópia simples e legível do CPF, RG e CRM 
Diploma de médico com número do registro - Cópia autenticada e legível 
1 foto 3x4 recente 
Curriculum Vitae documentado - Cópias simples e legível dos certificados anexados 
Comprovante de depósito da Taxa de Inscrição no valor de R$550,00 (Quinhentos e cinquenta 
reais) no SICRED – Ag. 3003, Conta nº 26985/9 a crédito do IUN UROLOGIA LTDA – CNPJ: 
38.294.533/0001-04 

 
Art. 10º - As inscrições poderão ser efetuadas pessoalmente, no período de 01 a 30/12/2022, no 
horário das 8h às 12h, excluídos sábados, domingos e feriados, na recepção do IUN Urologia de 
São José do Rio Preto, à Rua Voluntários de São Paulo, 3826 – Bairro Redentora – Cep: 15015-200 
São José do Rio Preto.  
§1º - A inscrição poderá ser feita pelo Correio, através de remessa postal registrada ou SEDEX.  
Neste caso o candidato deverá enviar toda documentação exigida até o dia 30/12/2022, juntamente 
com o formulário de inscrição devidamente preenchido e assinado para a Secretaria do IUN 
Urologia de São José do Rio Preto, à Rua Voluntários de São Paulo, 3826 – Bairro Redentora – Cep: 
15015-200 São José do Rio Preto. 
§2º - O candidato poderá ter acesso ao edital através do site www.iun.com.br e comunicar-se com a 
Secretaria do IUN Urologia para esclarecer dúvidas e confirmar sua inscrição através do e-mail 
iun@iun.com.br 
§3º - Para candidatos com necessidades especiais, a prova poderá ser diferenciada de acordo com 
as necessidades. O candidato deverá informar sua necessidade na ficha de inscrição, no período de 
01 a 20/12/2022. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e 
razoabilidade do pedido.  
§4º - O valor da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo em caso de 
cancelamento do concurso por conveniência ou interesse do IUN Urologia. 
Art. 11º - Não serão aceitas as inscrições: 
§1º - Cujos formulários e/ou documentos estejam incompletos; 

§2º - Cujo carimbo do Correio indique que foi enviado após o dia 30/12/2022, último dia previsto 
para as inscrições. 
§3º - Serão devolvidos em até 90 (noventa) dias após publicação do resultado final do Concurso, os 
documentos do candidato cuja inscrição não foi aceita ou que não obteve classificação dentro do 
limite de vagas.  O candidato que não comparecer na Secretaria do IUN Urologia, perderá o direito 
à retirada dos documentos, dentro do prazo acima citado. 
 
Capítulo IV – Dos Exames 
Art. 12º - O exame constará: 
Prova escrita, Arguição e Análise do “Curriculum Vitae”. 
A prova acontecerá no IUN Urologia – Rua Voluntários de São Paulo, 3826 - Redentora – Cep: 
15015-200, São José do Rio Preto - SP. 
No dia do exame, é obrigatória a apresentação de documento oficial com foto – RG, CNH ou 
Carteira do CRM. 
Todos os candidatos deverão usar máscaras de proteção facial, conforme o Decreto Estadual nº 
66.575/22 e o Decreto Municipal nº 19.247/22. O candidato será responsável pelo 
acondicionamento e/ou descarte de seu material de proteção utilizado, seguindo as recomendações 
dos órgãos de saúde, bem como a posse de máscaras extras adicionais para casos em que seja 
necessária a substituição. 
 
Art. 13º - A Prova escrita de que trata o artigo 12º, será composta de perguntas objetivas e 
dissertativas e será realizada no dia 06/01/2023 às 08h. 
§1º – A prova escrita abrangerá conhecimentos de Cirurgia Geral, contendo 50 (cinquenta) 
questões de múltipla escolha cujo valor total é 7.0 (sete pontos) e 2 (duas) questões escritas 
(dissertativas) de valor 1.0 (um ponto) cada, totalizando a prova escrita 9.0 (nove pontos). A 
seleção obedecerá o art. 4º , II da Resolução nº 02/2015 da CNRM. 
§2° - A Prova escrita terá duração de 2 (duas) horas, iniciando às 08h e terminando às 10h, 
totalizando 2h. 
§3° - A correção da prova escrita se dará das 10h às 11h. 
Art. 14º - A Arguição e Análise do “Curriculum Vitae” serão realizadas no dia 06/01/2023 a partir 
das 11h30 até as 13h30, para todos os candidatos. 
Art. 15º - A nota final será determinada pelas somas obtidas na primeira fase (prova escrita) cujo 
valor é 9.0 (nove inteiros) acrescida da arguição, cujo valor é 0.5 (meio ponto), e da Análise do 
“Curriculum Vitae”, cujo valor é 0.5 (meio ponto).  
A nota final será atribuída de 0 a 10 (zero a dez). 
a) Na Arguição serão avaliados: conhecimentos gerais, objetivos de vida e língua estrangeira, 
cujos valores estão relacionados abaixo: 
Avaliação Valor 
Conhecimentos gerais 0,1 
Objetivos de vida 0,1 
Língua estrangeira 0,3 

 
b) Na Análise Curricular serão valorizados nesta ordem: trabalhos publicados, trabalhos 
apresentados, estágios não curriculares e monitorias, cujos valores estão relacionados abaixo: 
Avaliação Valor 
Trabalhos publicados em revistas indexadas (de 1 a 3 trabalhos) 0,13 
Trabalhos publicados em revistas indexadas (mais de 3 trabalhos) 0,20 
Trabalhos publicados em revistas não indexadas ou em anais de 
congressos 

0,07 

Estágios não curriculares 0,05 
Monitorias 0,05 

 

Art. 16º - Não será permitida, em hipótese alguma, a entrada de candidatos nas salas de exame 
após o início das provas, como também o porte de aparelhos eletrônicos de qualquer natureza, 
mesmo que desligados, tais como aparelhos celulares ou similares, de Pager, de Beepe, de controle 
remoto, de máquinas calculadoras ou similares, de qualquer outro tipo de aparelho eletrônico, de 
relógios, de livros, de anotações, de impressos ou de qualquer outro material de consulta.  
§1º - Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre candidatos, a 
utilização de chapéus ou bonés. Também não será permitido o porte de armas. O candidato que for 
identificado com qualquer um dos itens relacionados, durante a aplicação da prova, estará sob 
pena de imediata retirada da sala de exame e automática desclassificação na prova. 
§2º - A Comissão Organizadora não se responsabiliza por objetos porventura esquecidos na sala de 
exame. 
§3º - O malote de cadernos de questões será aberto em cada sala de exame na presença dos 
candidatos, conforme horário estabelecido de início das provas. 
§4º - Será eliminado do processo seletivo o candidato que não comparecer ao local das provas no 
horário determinado, usar de fraude ou atentar contra a disciplina e urbanidade durante a 
realização do processo seletivo ou deixar de entregar a folha de respostas.  
Art. 17º - O gabarito da prova objetiva bem como a classificação e nota final serão afixados no 
mesmo dia da realização do exame (06/01/2023), no mural do local do exame.  
Art. 18º - Se houver empate entre candidatos o critério de desempate será:  
a) Maior nota obtida na primeira fase, ou, se persistindo o empate à escolha do candidato com 
maior idade. 
 
Capítulo V – Matrícula 
Art. 19º - A matrícula será realizada no período de 10/02/2023 à 24/02/2023, junto à Secretaria do 
IUN Urologia no horário das 8h às 12h. 
Serão aceitas matrículas mediante instrumento de mandato com firma reconhecida em Cartório, 
acompanhado de documento de identidade do candidato e apresentação de identidade do 
procurador. A procuração deve ser específica para matrícula na residência Médica do IUN 
Urologia e ficará retida na secretaria. 
§1° – Para ser matriculado o candidato classificado deverá: 
a) apresentar-se pessoalmente para assinar documento de matrícula da Coreme.  
b) apresentar cópia legível do comprovante de inscrição junto ao INSS – modalidade autônomo. 
 
Capítulo VI – Da Residência 
Art. 20º - Os residentes regularmente matriculados iniciarão seu programa em 1º de março de 
2023, sendo obrigatória a participação no programa de integração e terão direito à: 
a) bolsa de estudo conforme valor determinado pelo MEC 
b) alimentação 
c) férias estabelecidas pela CNRM 
Art. 21º – O residente efetivamente matriculado no programa de Residência Médica que deixar de 
se apresentar ou de justificar sua ausência, por escrito, em até 24 (vinte e quatro) horas do início do 
programa será considerado desistente, ficando a instituição autorizada a convocar, no dia seguinte, 
outro candidato aprovado, em ordem decrescente de classificação. 
Parágrafo Único: A convocação de candidatos excedentes será feita por telegrama ou comunicação 
telefônica pela Secretária da COREME, tendo o candidato convocado prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, a partir da convocação, para efetuar sua matrícula, caso contrário será considerado 
desistente da vaga, sendo convocado o candidato classificado na sequência imediata. 
Caso o candidato excedente não seja encontrado por telefone ou seu endereço não conferir, será 
considerado desistente em 24 (vinte e quatro) horas a partir do comprovante do aviso do correio 
(por mudança de endereço ou não encontrar alguém no local). A comissão organizadora não se 
responsabiliza por falhas de comunicação decorrentes da mudança de dados constantes na ficha de 
inscrição (e-mail, telefone, etc.). 

Art. 22º - Os médicos admitidos como Residentes obedecerão ao Estatuto da Comissão de 
Residência Médica, Regimento Interno do IUN Urologia de São José do Rio Preto e as 
determinações da Comissão Nacional de Residência Médica. 
Art. 23º - As condições previstas neste Edital estão sujeitas a modificações face à nova deliberação 
e/ou resolução da Comissão Nacional de Residência Médica. 
Art. 24º - Os recursos sobre os resultados divulgados, de acordo com artigo 3º, alínea “K” da 
resolução CNRM nº 12/2004, deverão ser endereçados à Secretaria do IUN Urologia à Rua 
Voluntários de São Paulo, 3826 – Bairro Redentora – Cep: 15015-200 São José do Rio Preto, e 
deverão ser protocolados no prazo certo e improrrogável de 02 (dois) dias úteis a contar a partir da 
publicação do Edital, do Gabarito e das Notas Finais, sendo que o referido prazo começa a fluir no 
primeiro dia útil após a devida divulgação.  
 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 
 

ETAPAS DATAS 
Inscrições 01 a 30/12/2022 

Solicitação de condição adequada para realização da 
prova por candidato com necessidade especial 

01 a 20/12/2022 

Data da prova, divulgação do gabarito e do resultado 06/01/2023 

Prazo para recursos contra questões da prova  02 (dois) dias úteis, improrrogáveis, a 
partir da divulgação do resultado final. 

Prazo para recursos contra o resultado  02 (dois) dias úteis, improrrogáveis, a 
partir da divulgação do resultado final. 

Devolução dos Currículos Até 90 dias após a divulgação do 
resultado 

Confirmação de interesse ou desistência dos 
selecionados - Matrícula 

10/02/2023 à 24/02/2023 

Convocação sucessiva de excedentes para 
preenchimento de vagas 

24 (vinte e quatro) horas após a 
desistência do candidato aprovado 

 
 
 

São José do Rio Preto, 10 de novembro de 2022. 
 
 
 

Dr. Cleverson Luiz R. D’Avila 
Coordenador da Coreme – IUN Urologia Ltda 


