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Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 
CMDCA
Criado pela Lei Municipal nº 4.956/92
Com sede na Casa dos Conselhos: Av. Bady Bassitt, nº 3697 – Centro 
– São José do Rio Preto/SP
FMDCA - CNPJ: 46.588.950/0001-83
CERTIFICADO DE REGISTRO
ENTIDADE: Cáritas Diocesana de São José do Rio Preto
ENDEREÇO: Av. Constituição, nº 1336 – Boa Vista – São José do 
Rio Preto/SP
CNPJ: 45.096.062/0001-87
Nº DO REGISTRO: 50
DATA DA EXPEDIÇÃO: 13/12/2022
DATA DE VALIDADE: 13/12/2024         
Certificamos que a Cáritas Diocesana de São José do Rio Preto, está 
registrada no CMDCA, conforme esta publicação no Diário Oficial 
do Município, nos termos do artigo 90 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) e Resolução nº 394/16 - CMDCA.
São José do Rio Preto, 13 de dezembro de 2022
Fernanda Paula Magossi Arado        Jessé Fernandes
Presidente - CMDCA                               2º Secretário - CMDCA

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 
CMDCA
Criado pela Lei Municipal nº 4.956/92
Com sede na Casa dos Conselhos: Av. Bady Bassitt, nº 3697 – Cen-
tro – São José do Rio Preto/SP
FMDCA - CNPJ: 46.588.950/0001-83
CERTIFICADO DE REGISTRO
ENTIDADE: Instituto Soar
ENDEREÇO: Av. Arthur Nonato, nº 4001 (Portão 2) – Vila Sinibaldi – 
São José do Rio Preto/SP
CNPJ: 19.321.120/0001-19
Nº DO REGISTRO: 98
DATA DA EXPEDIÇÃO: 13/12/2022
DATA DE VALIDADE: 13/12/2024
Certificamos que o Instituto Soar, está registrado no CMDCA, 
conforme esta publicação no Diário Oficial do Município, nos termos 
do artigo 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e 
Resolução nº 394/16 - CMDCA.
São José do Rio Preto, 13 de dezembro de 2022
Fernanda Paula Magossi Arado         Jessé Fernandes
Presidente - CMDCA                                2º Secretário - CMDCA

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 
CMDCA
Criado pela Lei Municipal nº 4.956/92
Com sede na Casa dos Conselhos: Av. Bady Bassitt, nº 3697 – Centro 
– São José do Rio Preto/SP
FMDCA - CNPJ: 46.588.950/0001-83
CERTIFICADO DE REGISTRO
ENTIDADE: Projeto de Incentivo ao Cooperativismo - PIC
ENDEREÇO: Av. Danilo Galeazzi, s/nº – Residencial Machado I – 
São José do Rio Preto/SP
CNPJ: 27.397.973/0001-62
Nº DO REGISTRO: 91
DATA DA EXPEDIÇÃO: 13/12/2022
DATA DE VALIDADE: 13/12/2024
Certificamos que o Projeto de Incentivo ao Cooperativismo - PIC, 
está registrado no CMDCA, conforme esta publicação no Diário 
Oficial do Município, nos termos do artigo 90 do Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA) e Resolução nº 394/16 - CMDCA.
São José do Rio Preto, 13 de dezembro de 2022
Fernanda Paula Magossi Arado               Jessé Fernandes
Presidente - CMDCA                                2º Secretário - CMDCA

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 
CMDCA
Resolução CMDCA nº 500/2022
Dispõe sobre a composição da Comissão do Processo Eleitoral para 
a Eleição dos conselheiros membros do CMDCA para o biênio de 
Fevereiro de 2023 até Fevereiro de 2025
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 
CMDCA no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal 
nº 4.956/92 e suas alterações e seu Regimento Interno, e conforme 
deliberação e aprovação com unanimidade durante a reunião ordinária 
dia 13 de dezembro de 2022 – vide ata nº 12/2022, RESOLVE instituir 
a Comissão do Processo Eleitoral.
Esta Comissão será responsável pela realização do Processo 
Eleitoral para preenchimento dos conselheiros membros CMDCA 
para biênio de Fevereiro de 2023 até Fevereiro de 2025.
Artigo 1º- Ficam nomeados para compor a comissão os seguintes 
membros:
Representando o Poder Público: 
1 - Elza de Araújo Goes;
2 - Fernanda Paula Magossi Arado;
3 – Luciana Oliveira Bernardi Batista.
Representando a Sociedade Civil:
4 – Érica Meriele Ribeiro;
5 - Maria Antônia Galera;
6 - Rosana Maria Garcia.
Artigo 2°- A Comissão tem caráter temporário e se dissolverá ao final 
da Eleição. 
Artigo 3º- Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua 
publicação.
São José do Rio Preto, 13 de dezembro de 2022
Fernanda Paula Magossi Arado               Jessé Fernandes
Presidente - CMDCA                                2º Secretário - CMDCA
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LEILÃO PÚBLICO “ON LINE” Nº 01/2022 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
HOMOLOGO este procedimento por não vislumbrar nenhuma 
irregularidade e adjudico o seu objeto aos arrematantes que 
adimpliram com suas obrigações no prazo legal (lotes de nºs 01 à 
46). Adilson Vedroni – Sec. Mun. Administração
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 409/2022 
– PROCESSO Nº 13.942/2022. 
Objeto: Registro de preços para serviço com fornecimento de material 

e mão de obra para pintura predial em atendimento as unidades 
escolares e demais locais da Secretaria Municipal de Educação. Fica 
designada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe 
para o dia 15/12/2022 às 11H30 para continuidade dos trabalhos – 
Sandra Cristina Dourado Neves Saeki - Pregoeira. 
EXTRATO DE SESSÃO 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N. 585/2022 – PROCESSO 
N.º 14.821/2022
Objeto: AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA PARA 
MONITORAMENTO DO PQ. DA REPRESA MUNICIPAL. 
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO. 
Sessão pública realizada on-line com início dia 10/10/2022. O 
presente pregão eletrônico foi declarado FRACASSADO em razão 
do valor final alcançado no item ter ficado acima da estimativa do 
Edital, não representando vantagem para a Administração. Não 
houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras” – Adriana Tápparo - Pregoeira.
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 688/2022, 
processo 15.752/2022 objetivando Registro de Preços para aquisição 
com instalação de aparelhos de academia ao ar livre para praças, 
parques e áreas de lazer de domínio público Secretaria Municipal 
de Serviços Gerais. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
28/12/2022. 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 746/2022, 
processo 16.173/2022 objetivando Registro de Preços para 
aquisição de medicamentos para atender ações judiciais. Secretaria 
Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
06/01/2023. 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 770/2022, 
processo 16.281/2022 objetivando o registro de preços para aquisição 
de medicamentos/insumos padronizados na REMUME. Secretaria 
Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
05/01/2023. 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.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO 
ADVERTÊNCIA E MULTA
CONTRATADA: ECOMAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EMPENHO 6129/22
Considerando que até o momento não foi regularizada a entrega 
total do empenho supramencionado, DECIDO: Com fundamento 
no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como a cláus. 6ª, 6.1.1 do 
instrumento contratual aplicar pena de ADVERTÊNCIA, e por se 
tratar de falta grave, a reincidência implicará em rescisão contratual 
e penalidades administrativas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei 
nº 8.666/93, cc. com a cláus. 6ª, item 6.2, V do contrato, aplico-lhe 
ao descumprimento contratual, MULTA de 30% do valor referente ao 
atraso das obrigações contratuais. Fica concedido o prazo de 05 dias 
úteis para apresentar defesa ou efetivar a entrega total do item. A 
inércia e o não cumprimento do contrato poderão implicar no agravo 
da penalização. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO 
ADVERTÊNCIA E MULTA
CONTRATADA: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA
EMPENHO 23826/22
Considerando que até o momento não foi regularizada a entrega 
total do empenho supramencionado, DECIDO: Com fundamento 
no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como a cláus. 6ª, 6.1.1 do 
instrumento contratual aplicar pena de ADVERTÊNCIA, e por se 
tratar de falta grave, a reincidência implicará em rescisão contratual 
e penalidades administrativas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei 
nº 8.666/93, cc. com a cláus. 6ª, item 6.2,  I do contrato, aplico-lhe 
ao descumprimento contratual, MULTA de 1% do valor referente ao 
atraso das obrigações contratuais. Fica concedido o prazo de 05 dias 
úteis para apresentar defesa ou efetivar a entrega total dos itens. A 
inércia e o não cumprimento do contrato poderão implicar no agravo 
da penalização. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO 
ADVERTÊNCIA E MULTA
CONTRATADA: CDBC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA
EMPENHO 21695/22
Considerando que até o momento não foi regularizada a entrega 
total do empenho supramencionado, DECIDO: Com fundamento 
no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, aplicar pena de ADVERTÊNCIA, e 
por se tratar de falta grave, a reincidência implicará em penalidades 
administrativas.
 Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, bem como disposto 
na solicitação de compra, aplico-lhe ao descumprimento contratual, 
MULTA de 30% do valor referente ao atraso das obrigações 
contratuais. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para apresentar 
defesa ou efetivar a entrega total dos itens. A inércia e o não 
cumprimento do contrato poderão implicar no agravo da penalização. 
SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO 
NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: MONT SERRAT COMERCIO, IMPORATÇAO E 
EXPORTAÇÃO EIRELI
EMPENHO 25263/22
CONTRATADA: L N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS 
LTDA
EMPENHOS 25082/22, 25164/22 E 25250/22
CONTRATADA: DAVOL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
EMPENHO 26016/22

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 DERRADEIRA 
CONTRATADA: PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI 
EPP
EMPENHO 22352/22
Notifico Derradeiramente o representante legal da contratada, para 
entregar no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O não 
cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação das 
penalidades 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: JANAÍNA FERNANDES CAZONATTO MORALES 
EIRELI - CNPJ: 28.740.668/0001-94; PROC. 11944/2020; 
CONTRATO PRE Nº0136/2020; Notifico o representante legal da 
empresa supramencionada para enviar no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas, impreterivelmente, a contar do recebimento desta, 
os comprovantes e pagamentos de salários referentes ao mês de 
novembro de 2022. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas, bem como a 
suspensão do direito de licitar e contratar com esta administração pelo 
prazo de até 05 anos. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a 
empresa em querendo, apresentar contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. - Gustavo Antônio Silva – Interino – SMEL.
EXTRATO 
16º Termo Aditivo Contratual
Pregão Eletrônico nº 378/2018; Contrato: PRE/0157/2018
Contratada: Barsotti Serviços de Portaria Eireli –EPP
De acordo com a cláus. 6ª, item 6.5 do contrato supramencionado, fica 
reajustado na ordem de 10,74386% do valor atual, correspondente ao 
IPC-FIPE, apurado no período de Ago/21 a Jul/2022. SMA – Adilson 
Vedroni. SME – Fabiana Z. de Azevedo. SMC – Valdeci P. Ganga. 
SMDENT. Jorge L. de Souza. SMMAU – Kátia R. P. Casemiro. 
SMTTS – Amaury Hernandes.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 675/2022
ATA Nº 0979/22
CONTRATADA: VALDEBERTO ALVES DE CARVALHO LTDA
OBJETO: Fornecimento e instalação de pisos – Lote 01 - Valores 
Unitários – Item 1– R$10,44; Item 2– R$30,53; Item 3 – R$2,34; Item 
4 – R$28,42; Item 5 – R$7,77; Item 6 – R$9,26; Item 7 – R$582,35; 
Item 8– R$83,56; Item 9– R$12,78; Item 10 – R$87,88; Item 11 – 
R$25,46; Item 12 – R$88,71; Item 13 – R$95,66; Item 14 – R$18,21; 
Item 15– R$62,36; Item 16– R$25,19; Item 17 – R$28,66 – SME – 
Fabiana Zanquetta de Azevedo – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 659/2022
ATA Nº 0980/22
CONTRATADA: VALDEBERTO ALVES DE CARVALHO LTDA
OBJETO: Fornecimento de serviços de retirada, fornecimento, 
instalação e substituição de bancadas de granito, cubas e torneiras 
– Lote 01 - Valores Unitários – Item 1.1– R$54,65; Item 1.2– R$6,21; 
Item 1.3 – R$542,36; Item 1.4 – R$75,44; Item 2.1 – R$341,18; 
Item 2.2 – R$108,17; Item 2.3 – R$75,11; Item 2.4– R$148,35; Item 
2.5– R$331,08; Item 2.6 – R$86,85; Item 2.7 – R$39,46; Item 2.8 
– R$221,54; Item 2.9 – R$1.691,47; Item 2.10 – R$917,73; Item 
2.11– R$579,36; Item 2.12– R$735,15; Item 2.13 – R$358,97; ; Item 
2.14– R$895,76; Item 2.15– R$39,46; Item 2.16 – R$221,54; Item 
3.1 – R$542,28; Item 4.1 – R$91,05; Item 4.2 – R$19,03; Item 4.3 – 
R$96,77; Item 4.4– R$34,92; Item 4.5– R$15,51; Item 4.6 – R$16,30; 
Item 4.7 – R$163,51 – SME – Fabiana Zanquetta de Azevedo – Prazo 
de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 340/2022
ATA Nº 0981/22
CONTRATADA: ELAZA MOVEIS E DECORAÇÃO EIRELI
OBJETO: Fornecimento de mobiliários em geral –Valor Unitário – 
Item 3– R$417,95– SMS – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 691/2022
CONTRATO nº PRE/0280/22
CONTRATADA: BELA BELI STORE LTDA
OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática – Itens 1 e 2 
- SME – Fabiana Zanquetta de Azevedo – Prazo de Vigência: 12 
meses. Valor total: R$1.562.868,90
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 664/2022
CONTRATO nº PRE/0281/22
CONTRATADA: MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
OBJETO: Aquisição de cateter uretral lubrificado masculino – Item 
1 - SMS – Prazo de Vigência: 24 meses. Valor total: R$31.680,00

CONVOCAÇÃO DOS LICITANTES REMANESCENTES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022
(Processo nº 025/2022)
CONVOCAÇÃO DOS LICITANTES
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO � EMURB, vem, nos termos da Lei 13.303/16 e Lei 8. 666/93, 
nos termos do procedimento licitatório supracitado, para Contratação 
“Sob Demanda” de empresa especializada para prestação de serviços 
de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de 
mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos 
com atuações no Terminal Rodoviário Governador Laudo Natel, 
Terminal Suburbano (terminal rodoviário e suburbano provisório), 
na sede da EMURB no Parque Setorial, na Terminal Turístico - 
Pedra “Viaduto Jordão Reis”, no Prédio Administrativo do Estacione 
Digital (Área Azul), todos em São José do Rio Preto/SP, conforme 
especificações no Termo de Referência - Anexo I, do Edital; por meio 
deste, CONVOCAR OS LICITANTES REMANESCENTES: FAZ 
SEG PARTICIPAÇÕES LTDA; CNPJ sob nº 40.331.529/0001-0001-
02; WANER TEIXEIRA LIMPESAS E CONTRUÇÕES; CNPJ sob nº 
10.583.346/0001-13; ALTERNATIVA VERDE EMPREENDIMENTOS 
EIRELI; CNPJ sob nº 13.014.471/0001-09; RAJ BRASIL SERVIÇOS 
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E CONTRUÇÕES LTDA; CNPJ sob nº 14.307.711/0001-18; 
JYMI URBANISMO E SERVIÇOS EIRELI – EPP; CNPJ sob 
nº21.486.365/0001-48; G F DA SILVA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE LIMPEZA; CNPJ sob nº º 04.043.043/0001-05; 
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA; CNPJ 
sob nº 06.291.846/0001-04; NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO; 
NOS TERMOS PREVISTOS NO EDITAL; PARA NEGOCIAÇÃO 
NAS CONDIÇÕES PROPOSTAS PELO LICITANTE VENCEDOR 
E HABILITAÇÃO,  para sessão pública a ser realizada 19/12/2022 
ÀS 14:00 HORAS na Sede Administrativa da Emurb, situada na Av. 
Philadelpho Manoel Gouveia Neto nº 2150 – Jardim Mona, Parque 
Setorial (licitacao@emurbriopreto.com.br). 
São José do Rio Preto, 12/12/2022.
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
DIRETOR PRESIDENTE

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022
CONVOCAÇÃO DO LICITANTE
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO � EMURB, NOTIFICA a empresa licitante VIAÇÃO COMETA 
S/A – CNPJ 61.084.018/0001-03, e demais interessados acerca da 
reabertura da sessão pública para CONCORRÊNCIA PÚBLICA, 
do tipo MAIOR OFERTA, para PERMISSÃO DE USO PARA SALA 
VIP - SV 06 – Localizada no SUBSOLO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA 
(CADERNO), com 52,25 m2, para análise dos novos documentos 
de habilitação apresentados em 12/12/2022 e eventual abertura 
de Propostas, por ser a única empresa licitante, tendo em vista o 
interesse público e a economia processual, nos termos   nos termos 
do Art. 48, § 3º da Lei 8666/93, para sessão pública a ser realizada 
19/12/2022 ÀS 09:00 HORAS na Sede Administrativa da Emurb, 
situada na Av. Philadelpho Manoel Gouveia Neto nº 2150 – Jardim 
Mona, Parque Setorial (licitacao@emurbriopreto.com.br). 
São José do Rio Preto 12/12/2022.
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
DIRETOR PRESIDENTE

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2022
CONVOCAÇÃO DO LICITANTE
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO � EMURB, NOTIFICA a empresa licitante VIAÇÃO COMETA 
S/A – CNPJ 61.084.018/0001-03, e demais interessados acerca da 
reabertura da sessão pública para CONCORRÊNCIA PÚBLICA, 
do tipo MAIOR OFERTA, para PERMISSÃO DE USO PARA SALA 
VIP - SV 07 – Localizada no SUBSOLO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA 
(CADERNO), com 52,25 m2, para análise dos novos documentos 
de habilitação apresentados em 12/12/2022 e eventual abertura 
de Propostas, por ser a única empresa licitante, tendo em vista o 
interesse público e a economia processual, nos termos   nos termos 
do Art. 48, § 3º da Lei 8666/93, para sessão pública a ser realizada 
19/12/2022 ÀS 10:00 HORAS na Sede Administrativa da Emurb, 
situada na Av. Philadelpho Manoel Gouveia Neto nº 2150 – Jardim 
Mona, Parque Setorial (licitacao@emurbriopreto.com.br). 
São José do Rio Preto, 12/12/2022.
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
DIRETOR PRESIDENTE

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 015/2022 
/ PENALIZAÇÃO
CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – EMURB
CONTRATADA: SS FORT ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO – 
EIRELI 
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 015/2022 referente 
a Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de limpeza, asseio e conservação predial, visando à 
obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com 
a disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários, 
materiais e equipamentos com atuações no Terminal Rodoviário 
Governador Laudo Natel, Terminal Suburbano (terminal rodoviário 
e suburbano provisório), na sede da EMURB no Parque Setorial, 
na Terminal Turístico - Pedra “Viaduto Jordão Reis”, no Prédio 
Administrativo do Estacione Digital (Área Azul), todos em São José 
do Rio Preto/SP, conforme especificações no Termo de Referência 
- Anexo I, do Edital; no sistema “sob demanda”; que não obriga a 
contratação nas quantidades indicadas nas planilhas abaixo, podendo 
a Administração promover a contratação em unidades de acordo 
com suas necessidades, sendo solicitado através de expedição de 
Ordem de Serviços, conforme Anexo IV do Edital. nos termos das 
cláusulas 8.1 e 8.2. do contrato, pelo inadimplemento Contratual, 
sem prejuízo e com amparo na disposição contida nos artigos 78 e 
79, da Lei 8.666/93 c.c com a aplicação da multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor global do Contrato e a suspensão, pelo prazo de 
02 (dois) anos, do direito de participar de licitação e contratação com 
a CONTRATANTE nos termos dos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93 
c. c. os incisos II e III do art. 83 da Lei 13.303/2016 e clausula 9.1, d, 
do Contrato n° 015/2022 – EMURB. Notificando-se, com concessão 
de prazo Recursal.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 78 e Art. 79 da Lei Federal nº 8.666/93 
c.c. Incisos II e III do art. 83 da Lei 13.303/2016 e clausulas 8.1; 8.2 
E 9.1, d, do Contrato nº 015/2022 - EMURB. 
São José do Rio Preto- SP, 12/12/2022.
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO – EMURB
Rodrigo Ildebrando Juliano - Diretor Presidente
CONTRATANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.242 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022
RETIFICA, a Portaria n.º 37.213 de 01 de dezembro de 2022, do 
servidor GUSTAVO ANTONIO SILVA:
onde se lê: “enquanto durar o período de licença saúde do(a) titular 
da pasta”
leia-se: “enquanto durar o período de férias do(a) titular da pasta”
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 19.357
DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022.
Alteração orçamentária.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e de acordo 
com os artigos 6º e 7° da Lei nº 14.046 de 02 de dezembro de 2021,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um Crédito 
Adicional Suplementar, no valor de R$ 1.266.000,00 (um milhão, 
duzentos e sessenta e seis mil reais), para reforço de dotação 
orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 129 ---------------------------------R$ 36.000,00
Programa 3 – Implementação do SUAS
04.02.08.244.0003.2009.3390.93.02 – Indenizações e restituições
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E 
SEGURANÇA

Ficha 658 ---------------------------------R$ 230.000,00
Programa 17 – Modernização da Mobilidade Urbana e Segurança 
Pública
18.02.26.244.0017.2031.3390.39.03 – Outros serviços de terceiros 
pessoa jurídica
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 289 ---------------------------------R$ 720.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.301.0008.2020.3390.39.02 – Outros serviços de terceiros 
pessoa jurídica
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 280 ---------------------------------R$ 200.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.122.0008.2001.3390.93.05 – Indenizações e restituições
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Ficha 490 ---------------------------------R$ 80.000,00
Programa 28 – Comunicação e Transparência
11.01.04.131.0028.2026.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros 
pessoa jurídica
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o 
artigo 1º decorrem da anulação parcial de dotação orçamentária a 
seguir descrita, nos termos do que dispõe o inciso III §1º do artigo 43, 
da Lei Federal nº 4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 135 ---------------------------------R$ 15.400,00
Programa 3 – Implementação do SUAS
04.02.08.244.0003.2009.4490.52.02 – Equipamentos e material 
permanente
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 151 ---------------------------------R$ 20.600,00
Programa 3 – Implementação do SUAS
04.02.08.244.0003.2043. 3390.32.02 – Material, bem ou serviço para 
distribuição gratuita
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E 
SEGURANÇA
Ficha 653 ---------------------------------R$ 230.000,00
Programa 17 – Modernização da Mobilidade Urbana e Segurança 
Pública
18.02.26.244.0017.2001.3390.39.03 – Outros serviços de terceiros 
pessoa jurídica
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 267 ---------------------------------R$ 100.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.122.0008.2001.3390.30.02 – Material de consumo
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 275 ---------------------------------R$ 620.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.122.0008.2001.3390.39.02 – Outros serviços de terceiros 
pessoa jurídica
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 253 ---------------------------------R$ 200.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.122.0008.1017.4490.51.05 – Obras e instalações
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E 
ABASTECIMENTO
Ficha 511 ----------------------------------R$ 80.000,00
Programa 22 – Alimenta Rio Preto
12.01.20.306.0022.2051.3390.30.01 – Material de consumo
Art. 3º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um Crédito 
Adicional Suplementar, no valor de R$ 2.650.000,00 (dois milhões, 
seiscentos e cinquenta mil reais), para reforço de dotação 
orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 473 ---------------------------------R$ 2.650.000,00
Programa 9 – Planejamento e Infraestrutura Urbana
10.02.15.451.0009.1005.3390.39.03 – Outros serviços de terceiros 
pessoa jurídica
Art. 4º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o 
artigo 3º decorrem do provável excesso de arrecadação na rubrica de 
receita 20 no exercício de 2022, nos termos do que dispõe o inciso II 
§1º e § 3º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 5º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – PPA 
2022/2025 e LDO 2022, nos mesmos moldes e naquilo que for 
pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores deste Decreto.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 13 de dezembro de 2022, 170º 
Ano de Fundação e 128º Ano de Emancipação Política de São José 
do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ORLANDO JOSÉ BOLÇONE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JOSÉ MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
LUÍS ROBERTO THIESI 
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação 
na mesma data e no local de costume e pela Imprensa local.

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de São José do Rio Preto
Edital nº 09/2022 - CONCURSO PÚBLICO - EDITAL N.º 06/2019 – 
RIOPRETOPREV 
FICA o candidato (a) abaixo citado (a), habilitado (a) 
no CONCURSO PÚBLICO - EDITAL N.º 06/2019 – RIOPRETOPREV, 
para preenchimento do cargo de Agente Previdenciário, cientificado 
(a) que terá 30 (trinta) dias corridos, a partir da publicação deste edital, 
para apresentar toda documentação exigida, conforme relação de 
documentos adiante elencados, de forma que a Administração Pública 
possa examinar a prova do preenchimento das condições e realizar 
posterior nomeação. Se o (a) candidato (a) não protocolar toda 
a documentação exigida e não comparecer no Regime Próprio 
de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto 
para validação dos documentos protocolados dentro do prazo 
indicado, decairá do direito à nomeação. 
AGENTE PREVIDENCIÁRIO – LC 695/2022
Clas. Nome

08 MARA RUBIA SANTOS

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS 
PARA POSSÍVEL NOMEAÇÃO CONCURSO - EDITAL 
06/2019 (Protocolar digitalmente os documentos digitalizados 
(em PDF pesquisável) e trazer originais para atestar a autenticidade):
1) 01 (uma) foto 3x4 recente;
2) Carteira de Identidade – R.G. - Não será aceita a CNH;
3) Cadastro de Pessoa Física - CPF;
4) Comprovante de endereço;
5) Carteira Profissional – das páginas onde constam a foto, os dados 
pessoais, os Contratos de Trabalho, Contribuição Sindical, FGTS e 
Anotações Gerais, sempre digitalizando a próxima folha em 
branco (de todas as Carteiras de Trabalho) e Declarações 
de órgãos públicos (ref. Registros de Trabalho exercidos 
anteriormente, se houver);
6) PIS/PASEP - Encaminhar-se à Caixa Econômica Federal e 
ao Banco do Brasil, portando a Carteira de Trabalho; solicitar que sejam 
feitas as pesquisas do PIS e do PASEP atualizadas (protocolar a 
digitalização em PDF dos documentos que serão fornecidos 
pelos dois bancos, mesmo não constando número de inscrição);
7)  Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo site: tse.jus.br;
8) Certificado de Reservista (documento digitalizado 
em PDF pesquisável);
9) Documento comprobatório do estado civil (documento digitalizado 
em PDF pesquisável);
10) Protocolar arquivo digital em PDF da consulta efetuada no site   do 
e-Social: https://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.

xhtml e caso conste pendência no resultado da consulta (campo 
“mensagem”) esta deve ser sanada, conforme campo “orientação”, 
até a entrega da documentação.
11) Certidão de Nascimento ou R.G. dos filhos menores de 21 anos 
e dos maiores de 21 e menores de 24 anos que estejam cursando 
universidade e dos filhos deficientes de qualquer idade;
12) Carteira de vacinação de filhos menores de 14 anos;
13) Comprovar os requisitos exigidos para o exercício do 
cargo, elencados no Edital Normativo;
14) Protocolar o arquivo digital em PDF da pesquisa por nome e 
número de PIS/PASEP efetuada no site do Tribunal de Contas (tce.
sp.gov.br/siscaanet) para a verificação de acúmulos. Os cargos, 
empregos e funções públicas anteriores que não estiverem 
ativos e que não constem a data da Demissão/Exoneração nas 
respectivas pesquisas, protocolar a digitalização em PDF da 
publicação da exoneração ou  a baixa na Carteira de Trabalho;
15) Declarações (redigidas de próprio punho ou digitadas e 
digitalizadas em PDF pesquisável) com a devida qualificação pessoal 
(Nome, RG, CPF e endereço) e declarando sob as penas da lei:
15-a) Possuir ou não cargo/emprego/função pública, de acordo 
com a Constituição Federal. Em caso positivo, juntar documentação 
comprobatória;
15-b) Não ter sido demitido(a) do serviço público Federal, Estadual 
ou Municipal em consequência de Processo Administrativo (por justa 
causa ou a bem do serviço público);
15-c) Bens e Valores que constituem seu patrimônio ou cópia da 
última Declaração do Imposto de Renda;
15-d) Beneficiário(a) ou não de aposentadoria pública, em caso 
positivo, trazer comprovante digitalizado em PDF;
15-e) Cidade(s) onde reside e residiu nos últimos 5 (cinco) anos;
16) Atestado / Certidão Negativa de Antecedentes Criminais 
(âmbitos Estadual e Federal), dos últimos 05 (cinco) anos, 
expedidas pelos órgãos competentes dos Estados onde reside 
e residiu no período de abrangência. Em caso positivo, trazer a 
Certidão de Objeto e pé.
Obs: Podem ser expedidas via Internet: Estadual: http://www.ssp.
sp.gov.br (demais Estados consultar Secretaria de Segurança 
Pública); Federal: http://www.pf.gov.br (caso ocorram problemas 
na obtenção da Certidão, via Internet, solicitar diretamente 
no órgão competente).
17) Certidões de Distribuição Criminal dos últimos 05 
(cinco) anos, expedidas pelos órgãos competentes da 
Justiça: Âmbito Estadual - das cidades onde reside e 
residiu e Âmbito Federal – dos Estados onde reside e residiu no 
período de abrangência. Em caso positivo, trazer a Certidão de 
Objeto e pé.
18) Certidões de Distribuição de Processos Cíveis (Primeira 
e Segunda Instâncias) dos últimos 05 (cinco) anos, expedidas 
pelos órgãos competentes da Justiça: Âmbito Estadual - das 
cidades onde reside e residiu e Âmbito Federal – dos Estados 
onde reside e residiu no período de abrangência. Em caso positivo, 
trazer a Certidão de Objeto e pé.
Obs: Endereço dos órgãos competentes em São José do Rio 
Preto – SP (se necessário): Estadual: emissão via internet, em 
todo Estado de São Paulo, no endereço https:///esaj.tjsp.jus.br/sco/
abrirCadastro.do - Fórum Estadual – Rua Marechal Deodoro, 3036 
– Centro. Federal: emissão via Internet no endereço http://www.jfsp.
jus.br - Justiça Federal: Rua dos Radialistas Riopretenses, 1.000 – 
Chácara Municipal.
19) Outros documentos que o Regime Próprio de Previdência Social 
do Município de São José do Rio Preto - RioPretoPrev julgar 
necessários.
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: NÃO SERÃO ACEITOS 
PROTOCOLOS.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
1) Cada documento deve ser digitalizado em arquivo no formato PDF de 
forma individualizada, devendo estes serem nomeados de acordo com 
o número do item solicitado; os documentos com mais de uma página 
devem ser digitalizados no mesmo arquivo (exemplo da carteira de 
trabalho), assim como os documentos que possuírem frente e verso.
2) Prazo para protocolo digital da documentação e validação dos 
documentos se encerra às 17h00min do dia 16/01/2023, conforme 
cronograma abaixo:

Edital nº 09/2022 Publicado: 14/12/2022 Término: 16/01/2023

3) O atendimento no caso de dúvidas sobre o protocolo digital dos 
documentos para nomeação e procedimento de validação será 
feito somente agendamento prévio pelo servidor Adriano 
da RIOPRETOPREV, pelo Telefone (17) 3222-7445 ou pelo 
e-mail: rppsassessoriaexecutiva@riopreto.sp.gov.br.
4) Os documentos deverão ser protocolados por meio do sistema 
de processo digital da entidade, mediante acesso ao site https://
riopretoprev.1doc.com.br/atendimento, opção protocolo. Neste 
momento, deverá ser realizado o devido cadastramento candidato 
convocado, por uma das vias possíveis (sugerimos GOV.Br ou 
certificado digital, por conta da autenticação), caso ainda não 
tenha cadastro no sistema. Deve ser escolhido o assunto de 
protocolo “Entrega da Documentação do Concurso Público nº 
06/2019”. A partir daí o interessado deverá seguir as instruções 
presentes no sistema de processo digital e realizar o protocolo, 
juntando todos os documentos individuais em formato “.pdf”. Os 
documentos deverão ser categorizados, conforme opões disponíveis 
no sistema (correspondente ao número do item). Em caso de erro 
comprovado na geração do protocolo, os documentos poderão ser 
enviados no formato “.pdf” por meio de correio eletrônico, através do 
e-mail: rppsassessoriaexecutiva@riopreto.sp.gov.br.
5) Desde que estejam todos os documentos prontos, poderão 
ser protocolados digitalmente e autenticados a qualquer momento, 
dentro do prazo estipulado, observado o agendamento disposto no 
item anterior.
6) No ato da autenticação da documentação, o candidato efetuará 
a assinatura do Cartão de Autenticação para comprovação de 
identidade. Após a entrega da documentação, a RIOPRETOPREV irá 
agendar perícia médica e poderá solicitar outros documentos 
complementares.
São José do Rio Preto, 13 de dezembro de 2022. 
Jair Moretti
Diretor Superintendente

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de São José do Rio Preto
P O R T A R I A   Nº 484
 De 09 de dezembro de 2022
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV – Regime Próprio de 
Previdência Social do Município de São José Do Rio Preto – Estado 
de São Paulo, JAIR MORETTI, no uso de suas atribuições legais, 
CONCEDE:
Art. 1º -  Prêmio por assiduidade, conforme Lei Complementar n.º 
05/90, artigo 119, 
 com nova redação dada pela Lei Complementar n.º 147 de 14/05/2002 
e artigo 4º da Lei Complementar nº 609/2019, nos termos do Decreto 
nº 18.621 de 23 de junho de 2020: ao servidor ADRIANO ANTONIO 
PAZIANOTO, Agente Previdenciário, referente ao período aquisitivo 
de 20/09/2015 à 18/09/2020 e que deverá ser usufruído dentro do 
período concessivo de 19/09/2020 a 17/09/2025, para ser gozado 
da seguinte forma:  30 (trinta) dias em pecúnia e 30 (trinta) dias em 
gozo oportuno; a servidora LUDMILA ANDRADE SERNAGIOTTO 
DE SOUZA, Agente Previdenciário, referente ao período aquisitivo 
de 30/07/2017 a 29/07/2022 e que deverá ser usufruído dentro do 
período concessivo de 30/07/2022 a 29/07/2027, para ser gozado da 
seguinte forma:  30 (trinta) dias em pecúnia e 30 (trinta) dias em gozo 
oportuno. (Proc. Administrativo 1520.02.044/2022.67)
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.
Registre – se, Publique – se e Cumpra – se.
Edifício Sede da RIOPRETOPREV, 09 de dezembro de 2022.
JAIR MORETTI



  | B3DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto, quarta-feira, 14 de dezembro de 2022 PUBLICIDADE LEGAL
Diretor Superintendente 
Publicada por afixação, no local de costume, na data supra 
e, em seguida, publicada na imprensa oficial e arquivada 
no l ivro de Portarias da RIOPRETOPREV.

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de São José do Rio Preto
P O R T A R I A   Nº 485
De 09 de dezembro de 2022
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV – Regime Próprio de 
Previdência Social do Município de São José Do Rio Preto – Estado 
de São Paulo, JAIR MORETTI, no uso de suas atribuições legais, 
DETERMINA:
Art. 1º – É DESIGNADA a servidora IZABEL CRISTINA PIRES BORELLI 
para substituir o servidor Rafael Henrique Lopes Pereira, para ocupar o 
cargo em Comissão – COORDENADORA DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS, 
do dia 12/12/2022 a 21/12/2022, período em que o servidor estará em 
gozo de férias, nos termos do artigo 68 da Lei Complementar nº 05/1990. 
(Proc. Administrativo 1520.02.050/2022.36)
Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo os efeitos desde 09/12/2022.
Registre – se, Publique – se e Cumpra – se.
Edifício Sede da RIOPRETOPREV, 09 de dezembro de 2022.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Publicada por afixação, no local de costume, na data supra e, 
em seguida, publicada na imprensa oficial e arquivada no l ivro 
de Portarias da RIOPRETOPREV.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SeMAE
EXTRATO DE COMPRAS EFETUADAS PELO REGIME DE REGISTRO 
DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 25/2022 – PROCESSO SeMAE Nº 28/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição de pneus e protetores novos, 
para os veículos e equipamentos pertencentes ao SeMAE.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2022
Contratada: ZEUS COMERCIAL EIRELI
Ordem de Fornecimento nº 177/2022 recebida em 05.12.2022. Valor: 
R$ 36.354,00.
Prazo de entrega: 15 dias. Itens: 2, 3 e 11.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE DESPACHO DE IMPUGNAÇÃO E AVISO DE NOVA 
DATA - PREGÃO ELETRÔNICO nº 95/2022 – PROCESSO SeMAE nº 
117/2022 - Processo SICOM 3432/2022 - IMPUGNANTE: CENTRO DE 
BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA.
Vistos, etc, recebo a impugnação porque tempestiva e DOU 
PROVIMENTO ao pedido, alterando-se o Edital e seus Anexos. Tendo 
em vista alterações promovidas no Edital e seus Anexos, fica designado 
o dia 03.01.2023 a partir das 08h30 a nova data para a realização do 
pregão.
S. J. Rio Preto 13.12.2022 – Wagner Castilho Botaro – Diretor do 
Departamento de Sistema de Esgoto.
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 96/2022 – 
PROCESSO SICOM 3433/2022
Objeto: Aquisição de móveis e equipamentos de escritório para as 
unidades do Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto - SeMAE.
Fica designado o dia 20.12.2022, às 14:00 h, para a retomada da sessão 
do pregão eletrônico em epígrafe, para a continuidade dos trabalhos.
S. J. R. P., 13.12.2022 – Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro - 
SeMAE.
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA - Em obediência ao artigo 5º da Lei 
8.666/93, alterado pela Lei 8.883 de 08/06/94, justificamos que o 
pagamento em questão está sendo efetuado independente de sua 
ordem cronológica, para dar continuidade aos serviços essenciais 
desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de interesse 
público. # CREDOR Nº 0369611 – Construtora Elevação Ltda. Valor: 
R$ 717.445,26. Motivo: Tendo em vista a liberação do recurso 
federal. Publicada por afixação no local de costume, e pela imprensa 
local. S. J. R. P., 13.12.2022 – João Marcelino Ruiz – Diretor do Dep. 
Administrativo, Financeiro e de Pessoal / Nicanor Batista Junior - 
Superintendente.
S.J. Rio Preto, 13.12.2022 – Nicanor Batista Junior – Superintendente 
do SeMAE.  

CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO - EDITAL N.º 03/2019, para 
preenchimento do emprego de AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE.
Fica designado o dia 19 de dezembro de 2022 às 08:00 horas 
para os candidatos abaixo citados a comparecerem na Secretaria 
Municipal de Administração, localizada no 3º andar do Paço 
Municipal, na Avenida Alberto Andaló, nº 3030, nesta cidade, para 
sessão de formalização da contratação. O não comparecimento 
à sessão ensejará a desistência do candidato que decairá do 
direito à contratação.
Dos ocupantes de cargos ou empregos
Os candidatos que necessitam se desligar e/ou afastar de outros 
órgãos públicos e/ou vínculos privados, deverão apresentar o 
requerimento e/ou protocolo de desligamento e/ou afastamento, na 
data da contratação, atentando-se que, para os vínculos privados e 
empregos públicos (Celetistas), a data de saída deve ser anterior 
ao dia da contratação e para os cargos públicos, a data de saída 
poderá ser até o dia da contratação. Posteriormente, aqueles que 
apresentarem apenas o requerimento e/ou protocolo na data da 
contratação, terão até 30 (trinta) dias corridos para apresentar 
a Publicação da Portaria de Exoneração e/ou Afastamento ou 
documento oficial correspondente.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CÉU
LEANDRO PABLO DA SILVA
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - TALHADO
ELIANE CRISTINA DA SILVA DE SOUSA MACHADO
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CIDADE DA CRIANÇA
SARA GALLEGO VICENTE
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - REPRESA
ALEX SANDRO RIBEIRO CORREIA
São José do Rio Preto, 13 de dezembro de 2022.
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração

CONVOCAÇÃO PARA POSSE
CONCURSOS PÚBLICOS - EDITAIS N.º 02/2019 e 05/2019, para 
provimento dos cargos de Médico Veterinário, Técnico de 
Enfermagem e Técnico de Iluminação. 
Fica designado o dia 19 de dezembro de 2022 às 10:00 horas para 
os candidatos abaixo citados a comparecerem ao Auditório Juan 
Bérgua, localizado no piso térreo do Paço Municipal, na Avenida 
Alberto Andaló, 3030, nesta cidade, para sessão de nomeação, 
posse e exercício. O não comparecimento à sessão ensejará a 
desistência do candidato que decairá do direito à nomeação.
Dos ocupantes de cargos ou empregos
Os candidatos que necessitam se desligar e/ou afastar de outros 
órgãos públicos e/ou vínculos privados, deverão apresentar o 
requerimento e/ou protocolo de desligamento e/ou afastamento, 
na data da posse, atentando-se que, para os vínculos privados e 
empregos públicos (Celetistas), a data de saída deve ser anterior 
ao dia da posse e para os cargos públicos, a data de saída poderá 
ser até o dia da posse. Posteriormente, aqueles que apresentarem 
apenas o requerimento e/ou protocolo na data da posse, terão até 30 
(trinta) dias corridos para apresentarem a Publicação da Portaria de 
Exoneração e/ou Afastamento ou documento oficial correspondente.
MÉDICO VETERINÁRIO
DIEGO GROTO BARREIRAS
MARA SAMPAIO FEITOSA
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
BENEISER JOSE SOARES MARTINS
VALQUIRIA TORRES CARDOSO BORTOLOZO
TÉCNICO DE ILUMINAÇÃO
ALLAN IMIANOVSKY
São José do Rio Preto, 13 de dezembro de 2022. 
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração
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CONVOCAÇÃO PARA POSSE
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL N.º 04/2019, para provimento do cargo de Agente Administrativo 
Fica designado o dia 19 de dezembro de 2022, às 8:00 horas, para os candidatos abaixo citados comparecerem ao Auditório Juan 
Bérgua, localizado no piso térreo do Paço Municipal, na Avenida Alberto Andaló, 3030, nesta cidade, para sessão de nomeação, 
posse, escolha e exercício. O não comparecimento à sessão ensejará a desistência do candidato que decairá do direito à nomeação.
Dos ocupantes de cargos ou empregos
Os candidatos que necessitam se desligar e/ou afastar de outros órgãos públicos e/ou vínculos privados, deverão apresentar o requerimento 
e/ou protocolo de desligamento e/ou afastamento, na data da posse, atentando-se que, para os vínculos privados e empregos públicos 
(Celetistas), a data de saída deve ser anterior ao dia da posse e para os cargos públicos, a data de saída poderá ser até o dia da posse. 
Posteriormente, aqueles que apresentarem apenas o requerimento e/ou protocolo na data da posse, terão até 30 (trinta) dias corridos para 
apresentarem a Publicação da Portaria de Exoneração e/ou Afastamento ou documento oficial correspondente.
AGENTE ADMINISTRATIVO  

Classificação Nome
417 ERICA SANTOS BOMFIM
419 ALEX SANDRO DE OLIVEIRA
421 MARQUES RAMON DUARTE
422 JONATHAN RODRIGUES NEGRAO
428 ANA CAROLINA ALBARELLO VILLELA
429 ISABELLE JOANA BUENO VILELA
430 ENZO FERNANDES GUIO 
431 KAROLINI ESCOBAR DE SOUZA
432 NICOLE CASTRO SCHETTINI
434 GISELE CRISTINA FERREIRA
437 BRUNO DA SILVA
438 DANIELLE ALMEIDA DE PAES
439 ANGELO APARECIDO SILVA TOGNON
441 ANA HELOISA DE SOUZA CASTRO
442 JESSICA GABRIELA NOVELLI ALONSO
443 MARIANA BORTULUZZO DA SILVA
446 ANA CRISTINA AGUERA
451 DHANDARA BARCA QUEIROZ TEIXEIRA
453 BRUNA CAETANO TORRES
457 ALESSANDRO AUGUSTO FUJINO CASTRO
458 DEBORAH EMI YAMAMOTO ABDALA
459 AMADOR SAMPAIO JUNIOR
462 LEANDRO CARLOS BATISTA
466 TAMIRES TEIXEIRA DOS SANTOS
467 EDUARDO JOSE DE OLIVEIRA BARBOSA
468 MATHEUS DE JESUS DA SILVEIRA
470 MARIZA APARECIDA VAZ MARZARI
471 ANALUCIA MACHADO MINE
473 BRUNO GOMES HIROMOTO
474 ANDREIA REIS DE ALMEIDA GALORO OLIVEIRA
477 KELLY PATRICIA DA SILVA BELVES DA SILVA
478 ALINE AKEMI UEMURA
481 ALEXANDRE PAGOTTO FAVA
482 PAULO ALEIXO FERNANDES
484 YASMIN FERRARESE SILVA
485 LUANA DESIREE BATAGLIA
486 NILO DO NASCIMENTO VECCHINI
487 LETICIA DELLA JUSTINA
488 ANDREA DA SILVA BARBOSA
495 EMILY SARTORI TIMOTEO
496 DAYONARA OLIVEIRA DE ANDRADE
499 ANA PAULA SANCHES
505 VITORIA CORTIZO
507 EDUARDA CRISTINA ANTUNES FERNANDES
509 LUIZ CARLOS PERICO
511 MARIA CECILIA BARIANI HADDAD
512 CLAUDIA REGINA PADILHA RISSATO
514 ALESSANDRA MAURA PIGINI
515 ANTONIO MARCOS BARIANI
518 ANA CAROLINA FERREIRA
520 LUIS FERNANDO SIQUEIRA SILVA

REGRAS PARA A ESCOLHA DA UNIDADE DE TRABALHO
1- Segue tabela contendo demonstrativo das unidades de trabalho disponíveis para escolha.
2- Os candidatos farão a escolha, conforme sua ordem de classificação no concurso, presencialmente.
3- Para facilitar e dar agilidade ao processo de escolha da unidade de trabalho, o candidato deve previamente analisar os locais disponíveis 
e levar anotado várias opções de interesse, pois o processo será dinâmico e o candidato terá tempo restrito para efetivar sua escolha.
4- No momento da escolha, o candidato deverá mencionar o código do local desejado, que será divulgado para todos presentes em tempo 
real, a fim de que os candidatos seguintes possam ajustar suas escolhas às opções restantes.
5- O candidato que não estiver presente no momento em que for chamado para a escolha decairá do direito de escolher na ordem de sua 
classificação.
6- Os candidatos na condição do item 05, farão a escolha em segunda chamada, após a escolha de todos os candidatos da lista e poderão 
escolher as vagas remanescentes, respeitada a ordem de classificação inicial.
7- Por interesse público, a critério da Administração Pública, o candidato poderá ser relotado de local e/ou horário de trabalho a qualquer 
tempo, pois a escolha inicial não gera direito adquirido de permanência naquele local, além do período do estágio probatório, uma vez que a 
lotação de servidores é dinâmica e visa atender o interesse público.

CÓDIGO 
VAGA SECRETARIA

UNIDADE DE 
TRABALHO PARA 
ESCOLHA

ENDEREÇO
DIAS/HORÁRIOS DE 
FUNCIONAMENTO DA 
UNIDADE - CARGA 
HORÁRIA

OBSERVAÇÕES Vagas 
Disponíveis

1 ADMINISTRAÇÃO CEMITÉRIO SÃO 
JOÃO BATISTA

Avenida dos 
Estudantes, s/
nº – Jardim Novo 
Aeroporto

Segunda a Domingo em 
revezamento, das 07h00 às 
17h00

Folgas 
compensatórias 
sem horas-
extras.

1

2 ASSISTÊNCIA 
SOCIAL

CENTRO DE 
CONVIVÊNCIA DA 
FAMÍLIA

Avenida Antônio 
Antunes Júnior, 3565 
- Solo Sagrado

Segunda a Sexta das 07h30 
às 17h00 (a ser definido com 
o gestor)

- 1

3 ASSISTÊNCIA 
SOCIAL

CENTRO DE 
CONVIVÊNCIA DA 
FAMÍLIA CIDADANIA

Rua Frei Arcanjo, 
201- Pq. Cidadania

Segunda a Sexta das 07h30 
às 17h00 (a ser definido com 
o gestor)

- 1

4 ASSISTÊNCIA 
SOCIAL CRAS ANTUNES

Rua Nagib 
Abissamira, 1801 – 
Jardim Antunes

Segunda a Sexta das 07h30 
às 17h00 (a ser definido com 
o gestor)

- 1

5 ASSISTÊNCIA 
SOCIAL CRAS CIDADANIA

Rua Selime Alex 
André, 200 – Parque 
Cidadania

Segunda a Sexta das 07h30 
às 17h00 (a ser definido com 
o gestor)

- 1

6 ASSISTÊNCIA 
SOCIAL

CONSELHO TUTELAR 
NORTE

Rua Marechal 
Deodoro da Fonseca, 
1653 - Boa Vista

Segunda a Sexta das 07h30 
às 17h00 (a ser definido com 
o gestor)

- 1

7 ASSISTÊNCIA 
SOCIAL CRAS LEALDADE

Rua Geraldo de 
Paiva Ferreira, 550 – 
Parque da Lealdade

Segunda a Sexta das 07h30 
às 17h00 (a ser definido com 
o gestor)

- 2

8 ASSISTÊNCIA 
SOCIAL

CRAS SANTO 
ANTÔNIO

Rua Josefina Reis 
Assunção, 385 – 
Santo Antônio

Segunda a Sexta das 07h30 
às 17h00 (a ser definido com 
o gestor)

- 2

9 ASSISTÊNCIA 
SOCIAL CRAS SCHMITT

Rua Voluntários 
da Pátria, 460 - 
Engenheiro Schmitt

Segunda a Sexta das 07h30 
às 17h00 (a ser definido com 
o gestor)

- 1

10 ASSISTÊNCIA 
SOCIAL

CRAS SOLO 
SAGRADO

Rua Beatriz da 
Conceição, 241 – 
Solo Sagrado

Segunda a Sexta das 07h30 
às 17h00 (a ser definido com 
o gestor)

- 2

11 BEM-ESTAR 
ANIMAL

CCZ (CENTRO DE 
CONTROLE DE 
ZOONOZES), com 
previsão de mudança 
para a antiga UBSF 
Rio Preto I/Jardim 
Felicidade

* CCZ - Av. Projetada 
2, 1721 - Estância 
Jockey Clube, São 
José do Rio Preto - 
SP, 15081-576
* UBSF Rio Preto 1/
Jardim Felicidade - 
Avenida Marginal 2 
com a rua Ernesto 
Alves e rua Irineu 
Pupim - Jardim 
Felicidade

Segunda a Sexta das 07h00 
às 17h00 (a ser definido com 
o gestor)

- 1

12 EDUCAÇÃO
EM CARMEN 
NELITA ANSELMO 
VETTORAZZO PROFª

Estrada Municipal 
Valdomiro Lopes da 
Silva, S/Nº - Estância 
Bela Vista

Segunda a Sexta das 07h00 
às 18h00 (a ser definido com 
o gestor)

- 2

13 EDUCAÇÃO EM CYRINO VAZ DE 
LIMA

Rua Reginaldo 
Perpétuo Raimundo 
Salgado, 266 
- Parque Nova 
Esperança

Segunda a Sexta das 07h00 
às 18h00 (a ser definido com 
o gestor)

- 1

14 EDUCAÇÃO EM DARCY RIBEIRO
Rua Geraldo Barbosa 
de Oliveira, S/Nº - 
Jardim Santo Antônio

Segunda a Sexta das 07h00 
às 18h00 (a ser definido com 
o gestor)

- 2

15 EDUCAÇÃO EM EURIDES GARCIA 
GARCIA

Rua Vinicius César 
Aguiar, 402 - Parque 
Residencial da 
Solidariedade

Segunda a Sexta das 07h00 
às 18h00 (a ser definido com 
o gestor)

- 1

16 EDUCAÇÃO EM IRMA MARTHA 
MARIA

Rua Marechal Eurico 
Gaspar Dutra, 605 - 
Solo Sagrado

Segunda a Sexta das 07h00 
às 18h00 (a ser definido com 
o gestor)

- 1

17 EDUCAÇÃO EM LOURIVAL PIRES 
FRAGA

Rua José Purcino, 71 
- Luz da Esperança

Segunda a Sexta das 07h00 
às 18h00 (a ser definido com 
o gestor)

- 1

18 EDUCAÇÃO EM MARIA EMMELINA 
ROQUETTE VERDI

Rua Antonio Severo 
dos Santos, 878 - 
Jardim Campo Belo

Segunda a Sexta das 07h00 
às 18h00 (a ser definido com 
o gestor)

- 1

19 EDUCAÇÃO EM NEIDE EGÉA 
LAGUNA PROFª

Rua Américo Agrelli, 
331 - Parque da 
Cidadania

Segunda a Sexta das 07h00 
às 18h00 (a ser definido com 
o gestor)

- 1
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20 EDUCAÇÃO EM PAUL PERCY 
HARRIS

Rua João Gagliardo, 
145 - Parque da 
Cidadania

Segunda a Sexta das 07h00 
às 18h00 (a ser definido com 
o gestor)

- 2

21 EDUCAÇÃO EM PAULO JOSÉ 
FROES

Estrada Municipal 
Pastor Dr. José 
Perozin, S/Nº - 
Estância Bosque 
Verde

Segunda a Sexta das 07h00 
às 18h00 (a ser definido com 
o gestor)

- 1

22 EDUCAÇÃO EM REGINA MALLOUK 
PROFª

Estrada Pastor Dr. 
José Perozin, S/
Nº - Estância Bosque 
Verde

Segunda a Sexta das 07h00 
às 18h00 (a ser definido com 
o gestor)

- 1

23 EDUCAÇÃO EM RISCIERI BERTO 
PROF

Rua Dr. Mário 
Valadão Furquim, 931 
- Solo Sagrado

Segunda a Sexta das 07h00 
às 18h00 (a ser definido com 
o gestor)

- 1

24 EDUCAÇÃO EM SILVIO BENITO 
MARTINI DEP.

Rua Geraldo Barbosa 
de Oliveira, 2801 - 
Jardim Santo Antônio

Segunda a Sexta das 07h00 
às 18h00 (a ser definido com 
o gestor)

- 1

25 EDUCAÇÃO
EM YOLANDA 
FERRARI VARGAS 
PROFª

Rua Dezenove de 
Março, 901 - Jardim 
Maria Lúcia

Segunda a Sexta das 07h00 
às 18h00 (a ser definido com 
o gestor)

- 1

26 SAUDE

CENTRO DE 
ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL 
ÁLCOOL E OUTRAS 
DROGAS NORTE - 
CAPS AD NORTE

Rua Joaquim Rosa 
dos Santos, 851 - Vila 
Clementina

Segunda a Sexta das 07h00 
às 17h00 (a ser definido com 
o gestor)

- 1

27 SAUDE
COMPLEXO DE 
DOENÇAS CRONICAS 
TRANSMISSIVEIS

Rua do Rosário, 1903 
- Vila Curti

Segunda a Sexta das 07h00 
às 17h00 (a ser definido com 
o gestor)

Adicional de 
Insalubridade 1

28 SAUDE
GERENCIA DE 
COMPLEXOS 
REGULADORES

Rua São Paulo, 2330 
- Vila Maceno 

Segunda a Sexta das 07h00 
às 17h00 (a ser definido com 
o gestor)

- 1

29 SAUDE HOSPITAL DIA
Avenida Philadelpho 
Gouveia Neto, 2050 - 
Parque Setorial

Segunda a Sábado das 07h00 
às 17h00 (com realocação de 
horas.)

Adicional de 
Insalubridade 1

30 SAUDE SAMU
Rua Chede Scaff com 
a rua Pedro Góes - 
Vila Itália

Segunda a Sexta das 07h00 
às 18h00 (a ser definido com 
o gestor)

- 1

31 SAUDE
SERVICO DE 
ATENDIMENTO 
DOMICILIAR

Avenida Philadelpho 
Gouveia Neto, 2000 - 
Parque Setorial

Segunda a Sábado das 10h00 
às 19h00 (com realocação de 
horas.)

Adicional de 
Insalubridade 1

32 SAUDE UBS CENTRAL
Avenida Philadelpho 
Gouveia Netto, 3165 - 
Vila Maceno

Segunda a Sexta das 07h00 
às 17h00 (a ser definido com 
o gestor)

Adicional de 
Insalubridade 1

33 SAUDE UBS CIDADANIA
Rua João Gagliardo, 
105 - Parque da 
Cidadania 

Segunda a Sexta das 07h00 
às 17h00 (a ser definido com 
o gestor)

Adicional de 
Insalubridade 2

34 SAUDE UBS ENGENHEIRO 
SCHMITT

Rua Otávio Zanetone, 
158 - Jardim Schmitt - 
Distrito de Engenheiro 
Schmitt 

Segunda a Sexta das 07h00 
às 17h00 (a ser definido com 
o gestor)

Adicional de 
Insalubridade 2

35 SAUDE UBS GONZAGA DE 
CAMPOS

Avenida Feliciano 
Salles Cunha, 2140 - 
Gonzaga de Campos

Segunda a Sexta das 07h00 
às 17h00 (a ser definido com 
o gestor)

Adicional de 
Insalubridade 1

36 SAUDE UBS JAGUARE
Rua José Leite 
Arabone, 400 - Jardim 
João Paulo II  

Segunda a Sexta das 07h00 
às 17h00 (a ser definido com 
o gestor)

Adicional de 
Insalubridade 1

37 SAUDE UBS LEALDADE E 
AMIZADE

Rua Projetada 15, 
500 - Lealdade

Segunda a Sexta das 07h00 
às 17h00 (a ser definido com 
o gestor)

Adicional de 
Insalubridade 2

38 SAUDE UBS LUZ DA 
ESPERANCA

Rua José Toshi, 
1449 - Loteamento 
Residencial Luz da 
Esperança 

Segunda a Sexta das 07h00 
às 17h00 (a ser definido com 
o gestor)

Adicional de 
Insalubridade 1

39 SAUDE UBS MARIA LUCIA
Rua Almirante 
Tamandaré, 1150 - 
Jardim Maria Lúcia

Segunda a Sexta das 07h00 
às 17h00 (a ser definido com 
o gestor)

Adicional de 
Insalubridade 4

40 SAUDE UBS NOVA 
ESPERANCA

Avenida Osmani 
Soares Publio esq. 
com Durvalino 
Venâncio de 
Godoy, s/n - Parque 
Residencial Nova 
Esperança 

Segunda a Sexta das 07h00 
às 17h00 (a ser definido com 
o gestor)

Adicional de 
Insalubridade 4

41 SAUDE UBS PARQUE 
INDUSTRIAL

Rua Expedicionários, 
1541 - Parque 
Industrial

Segunda a Sexta das 07h00 
às 17h00 (a ser definido com 
o gestor)

Adicional de 
Insalubridade 1

42 SAUDE UBS RIO PRETO I / 
UBS SOLIDARIEDADE

Rua Adrielle Caroline 
Amaral, 350 - Parque 
Residencial da 
Solidariedade  

Segunda a Sexta das 07h00 
às 17h00 (a ser definido com 
o gestor)

Adicional de 
Insalubridade 3

43 SAUDE UBS SANTO ANTONIO
Rua Ida Tagliavini 
Polachini, 580 - Santo 
Antônio

Segunda a Sexta das 07h00 
às 17h00 (a ser definido com 
o gestor)

Adicional de 
Insalubridade 4

44 SAUDE UBS SIMOES / 
RENASCER

Avenida Alberto 
Bechara Hage, 405 - 
Jardim Simões 

Segunda a Sexta das 07h00 
às 17h00 (a ser definido com 
o gestor)

Adicional de 
Insalubridade 1

45 SAUDE UBS SOLO SAGRADO
Rua Beatriz da 
Conceição, 406 - Solo 
Sagrado

Segunda a Sexta das 11h00 
às 20h00

Adicional de 
Insalubridade 5

46 SAUDE UBS TALHADO
Rua Ezequiel Pinto, 
142 - Distrito de 
Talhado 

Segunda a Sexta das 07h00 
às 17h00 (a ser definido com 
o gestor)

Adicional de 
Insalubridade 1

47 SAUDE UBS VETORAZZO

Avenida Ernesto 
Fortunato Vetorazzo, 
711 - Jardim 
Vetorazzo  

Segunda a Sexta das 07h00 
às 17h00 (a ser definido com 
o gestor)

Adicional de 
Insalubridade 1

48 SAUDE UBS VILA MAYOR
Avenida Domingos 
Falavina, 801 - Vila 
Mayor  

Segunda a Sexta das 07h00 
às 17h00 (a ser definido com 
o gestor)

Adicional de 
Insalubridade 2

49 SAUDE UBS VILA TONINHO Rua Odilon Amadeu, 
710 - Vila Toninho 

Segunda a Sexta das 07h00 
às 17h00 (a ser definido com 
o gestor)

Adicional de 
Insalubridade 1

50 SAUDE UPA JAGUARE
Avenida Danillo 
Galeazzi, 2450 - 
Jaguaré 

Segunda a domingo das 
12h30 às 18h30, com folga 
semanal e complementação 
de carga horária na semana.

Adicional de 
Insalubridade 5

51 SAUDE UPA JAGUARE
Avenida Danillo 
Galeazzi, 2450 - 
Jaguaré 

Segunda a domingo das 
18h30 às 00h30, com folga 
semanal e complementação 
de carga horária na semana.

Adicional de 
Insalubridade 4

52 SAUDE UPA REGIAO NORTE Rua Manoel Moreno, 
130 - Jardim Antunes

Segunda a domingo das 
12h30 às 18h30, com folga 
semanal e complementação 
de carga horária na semana.

Adicional de 
Insalubridade 3

53 SAUDE UPA REGIAO NORTE Rua Manoel Moreno, 
130 - Jardim Antunes

Segunda a domingo das 
18h30 às 00h30, com folga 
semanal e complementação 
de carga horária na semana.

Adicional de 
Insalubridade 2

54 SAUDE UPA SANTO ANTONIO
Rua Ida Tagliavini 
Polachini, 580 - Santo 
Antônio

Segunda a domingo das 
13h00 às 19h00, com folga 
semanal e complementação 
de carga horária na semana.

Adicional de 
Insalubridade 3

55 SAUDE UPA SANTO ANTONIO
Rua Ida Tagliavini 
Polachini, 580 - Santo 
Antônio

Segunda a domingo das 
18h30 às 00h30, com folga 
semanal e complementação 
de carga horária na semana.

Adicional de 
Insalubridade 1

56 SAUDE UPA TANGARA
Avenida Getúlio 
Vargas, 381 - Jardim 
Tangará

Segunda a domingo das 
12h30 às 18h30, com folga 
semanal e complementação 
de carga horária na semana.

Adicional de 
Insalubridade 3

57 SAUDE UPA TANGARA
Avenida Getúlio 
Vargas, 381 - Jardim 
Tangará

Segunda a domingo das 
18h30 às 00h30, com folga 
semanal e complementação 
de carga horária na semana.

Adicional de 
Insalubridade 2

58 SAUDE UPA VILA TONINHO
Rua Maria Onofre 
Lopes dos Santos, 
610 - Vila Toninho

Segunda a domingo das 
12h30 às 18h30, com folga 
semanal e complementação 
de carga horária na semana.

Adicional de 
Insalubridade 1

59 SAUDE UPA VILA TONINHO
Rua Maria Onofre 
Lopes dos Santos, 
610 - Vila Toninho

Segunda a domingo das 
18h30 às 00h30, com folga 
semanal e complementação 
de carga horária na semana.

Adicional de 
Insalubridade 1

REUNIÃO DE INTEGRAÇÃO E CAPACITAÇÃO
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No período da tarde e nos dias seguintes à data de escolha e posse, os Agentes Administrativos 
deverão comparecer às Capacitações/unidades de trabalho previstas, conforme quadros:
TODOS OS AGENTES ADMINISTRATIVOS
Local de comparecimento: Auditório Juan Bérgua – térreo Paço Municipal
Endereço: Avenida Alberto Andaló, 3030 - Centro

Data Horário Atividade Observações

19 de dezembro de 2022 Das 08h00 às 10h00 - Escolha dos locais de trabalho

TODOS os Agentes 
Administrativos19 de dezembro de 2022 Das 10h00 às 12h00

- Reunião de Integração 
Coordenadoria de Gestão de Pessoas

19 de dezembro de 2022 Das 14h00 às 17h00 - Palestra EGP

AGENTES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE
Local de comparecimento: Auditório Juan Bérgua – térreo Paço Municipal
Endereço: Avenida Alberto Andaló, 3030 - Centro

Data Horário Atividade Observações

20 de dezembro de 2022
Das 08h00 às 17h00, com 
intervalo das 12h00 às 13h00 - Capacitação da 

Secretaria de Saúde

Agentes Administrativos 
da Secretaria de Saúde

21 de dezembro de 2022
Das 08h00 às 17h00, com 
intervalo das 12h00 às 13h00 - Capacitação da 

Secretaria de Saúde

22 de dezembro de 2022
Comparecer na unidade 
de trabalho e no horário, 
estabelecidos na escolha

- Comparecer ao local 
de trabalho

AGENTES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Local de comparecimento: Auditório da Secretaria de Educação
Endereço: Rua General Glicério, 3947, Vila Imperial

Data Horário Atividade Observações

20 de dezembro de 2022 Das 08h00 às 12h00 e das 
13h00 às 17h00

- Capacitação da 
Secretaria de Educação Agentes 

Administrativos da 
Secretaria de Saúde

21 de dezembro de 2022
Comparecer no local e horário 
estabelecido na escolha - Início do trabalho

AGENTES ADMINISTRATIVOS DAS DEMAIS SECRETARIAS
Local de Comparecimento: Unidades de Trabalho

Data Horário Atividade Observações

20 de dezembro de 2022 Comparecer no horário e local 
estabelecidos na escolha Início do trabalho

Agentes Administrativos das 
demais Secretarias, conforme 
Termo de Encaminhamento

São José do Rio Preto, 13 de dezembro de 2022.
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Convocação n° 64/2022 – SME
A Secretaria Municipal de Educação de São José do Rio Preto, visando atender as necessidades de 
substituições no Ensino Fundamental nos Ciclos III e IV (6º ao 9º ano) e EJA – Educação de Jovens 
e Adultos da Rede Municipal de Ensino, conforme artigos 16, 17, 18, 19 da LC 138/2001 e alterações 
posteriores, convoca 04 (quatro) Professores de Educação Básica II abaixo classificados no Processo 
Seletivo SME nº 02/2021 para contratação em caráter temporário.
Os convocados abaixo relacionados deverão comparecer no dia 15 de dezembro de 2022 às 9h na 
Secretaria Municipal de Educação (Rua General Glicério, nº 3947 - Redentora). O convocado que não 
comparecer na data, hora e local supracitados terá os dias 16 e 19/12/2022, para comparecer na 
Secretaria Municipal de Educação, para atendimento exclusivamente às 9h no período da manhã ou às 
14h no período da tarde. O não comparecimento do convocado no prazo estabelecido será considerado 
como desistência.
Para entrega da documentação para contratação, os convocados terão o prazo máximo de 20 (vinte) 
dias, em conformidade com item 13.11 do Capítulo 13, do edital de abertura, contados a partir da 
publicação desta, devendo, para tanto apresentar-se na Coordenadoria de Pessoal (Av. Alberto Andaló, 
3030 – 3° andar – Centro), mediante agendamento. Para contratação os convocados deverão ter 
disponibilidade de horário nos 03 (três) períodos: manhã, tarde e noite, conforme item 13.4, do Capítulo 
13, do edital de abertura.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – GEOGRAFIA
Class. Nome

16º WELLINGTON FELIPE DE CASTRO

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – HISTÓRIA
Class. Nome

6º ADIEL AMANCIO PEREIRA
7º RENATA CARDOSO MARTINS

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – LÍNGUA PORTUGUESA
Class. Nome

4º MARCELA LOPES GOMES

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO – PROCESSO SELETIVO SME - 
EDITAL Nº 02/2021
(Trazer os documentos na ordem da relação e originais para atestar a autenticidade) 
1) Carteira de Identidade – RG (cópia) – Não será aceita a CNH;
2) Cadastro de Pessoa Física – CPF (cópia);
3) Comprovante de Endereço (cópia);
4) Carteira Profissional Digital – Acessar: www.gov.br/pt-br/temas/carteira-de-trabalho-digital para 
cadastro e esclarecimentos (Dispensados da entrega da CTPS física e digital).
5) PIS/PASEP – Encaminhar-se a Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil, solicitar que sejam 
feitas as pesquisas do PIS e do PASEP atualizadas (trazer os documentos que serão fornecidos 
pelos dois bancos, mesmo não constando número de inscrição);
6) Trazer Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo site www.tse.jus.br; 
7) Certificado de reservista (cópia);
8) Documento comprobatório do estado civil (cópia);
9) Trazer consulta efetuada no site do eSocial: consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml e 
caso conste pendência no resultado da consulta (campo “mensagem”) esta deve ser sanada, conforme 
campo “orientação”, até a entrega da documentação.
10) Certidão de Nascimento ou R.G. dos filhos menores de 21 anos e dos maiores de 21 e menores de 
24 anos que estejam cursando universidade e dos filhos deficientes de qualquer idade (cópia);
11) Carteira de vacinação de filhos menores de 14 anos (cópia);
12) Comprovar requisitos exigidos elencados no Quadro, do item 2.2, Capítulo 2 do Edital Normativo 
-  Certificado, Certidão ou Diploma de Conclusão de Curso (cópia);
13) Trazer a pesquisa por nome e número de PIS/PASEP efetuada no site do Tribunal de Contas (www4.
tce.sp.gov.br/siscaanet) para verificação de acúmulos.
Os cargos, empregos e funções anteriores que não estiverem ativos e que não constem a data da 
Demissão/Exoneração nas respectivas pesquisas, trazer a publicação da exoneração ou documento 
comprobatório do desligamento;
14) Registro no Conselho Regional, somente para os PEBs II de Educação Física (cópia);
15) As declarações a seguir devem ser, redigidas de próprio punho ou digitadas, conforme modelo 
entregue pela SME, e feitas uma para cada item, com a devida qualificação pessoal (Nome, RG, CPF e 
endereço) e declarando sob as penas da lei: 
15.1) Possuir ou não cargo/emprego/função pública, de acordo com a Constituição Federal;
15.2) Possuir ou não vínculo privado. 
15.3) Não ter sido demitido(a) do serviço público Federal, Estadual ou Municipal, em consequência de 
Processo Administrativo (por justa causa ou a bem do serviço público);
15.4) Não ter sido demitido (a) de função atividade do Magistério Público Municipal ou de escolas 
conveniadas com o Município de São José do Rio Preto, por justa causa;
15.5) Bens e Valores que constituem seu patrimônio ou cópia completa da última Declaração de Imposto 
de Renda;
15.6) Beneficiário(a) ou não de aposentadoria pública, em caso positivo, trazer comprovante;
15.7) Cidade(s) onde reside e residiu nos últimos 5 (cincos) anos;
16) Atestado / Certidão Negativa de Antecedentes Criminais (âmbitos Estadual e Federal), dos últimos 05 
(cinco) anos, expedidos pelos órgãos competentes dos Estados onde reside e residiu no período de 
abrangência. Em caso positivo, trazer a Certidão Objeto e pé.
Obs: Podem ser expedidos via Internet:
16.1) Estadual: http://www.ssp.sp.gov.br (demais Estados consultar Secretaria da Segurança Pública);
16.2) Federal: http://www.pf.gov.br (caso ocorram problemas na obtenção da Certidão, via Internet, 
solicitar diretamente no órgão competente).
17) Certidões de Distribuição Criminal dos últimos 05 (cinco) anos, expedidas pelos órgãos competentes 
Âmbito Estadual – das cidades onde reside e residiu e Âmbito Federal – dos Estados onde reside e 
residiu no período de abrangência. Em caso positivo, trazer a Certidão de Objeto e pé.
Obs: Endereços dos órgãos competentes em São José do Rio Preto – SP:
17.1) Estadual: emissão via Internet, em todo Estado de São Paulo, no endereço https:///esaj.tjsp.jus.
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br/sco/abrirCadastro.do - Certidão de Distribuição de Ações Criminais OnLine, não serão aceitos de 
Execuções Criminais – Fórum Estadual – Rua Marechal Deodoro, 3036 – Centro. 
Caso o nome consultado tenha data de nascimento anterior a 01/01/1969: 
Deverá encaminhar o protocolo do pedido, junto do RG, ao e-mail: riopreto@tjsp.jus.br
17.2) Federal: emissão via Internet no endereço http://www.jfsp.jus.br – Justiça Federal: Rua dos 
Radialistas Riopretenses, 1.000 – Chácara Municipal.
18) Exame Médico Admissional – O agendamento para a realização do exame deverá ser feito pelo 
link https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/?apl=AGENDAMENTOS_SERVICOS&chave=2094, ou pelo 
Aplicativo oficial da Prefeitura de São José do Rio Preto (Prefeitura de Rio Preto), disponível nas lojas 
de aplicativos. Local do Exame Médico: SEESMT, Av. Alberto Andaló, 3030, térreo do Paço Municipal, tel.: 
(17) 3203-1128, munido da Carteira de Vacinação (cópia), Comprovante de Vacinação contra a COVID-19 
(cópia), ficha de avaliação e formulário de anamnese.
19) Dirigir-se ao Banco Bradesco, munido RG, CPF (originais e cópia), comprovante de endereço no 
nome do convocado e documento fornecido pela SME para abertura da Conta Salário – vinculada ao 
CNPJ da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto (Trazer cópia do comprovante de abertura de 
conta constando CPF e CNPJ desta Prefeitura).
20) Outros documentos que a Prefeitura de São José do Rio Preto julgar necessário.
OBSERVAÇÃO:
NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS DE DOCUMENTOS.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
O atendimento para entrega da documentação para contratação será feito somente mediante agendamento 
na Coordenadoria de Pessoal da Secretaria Municipal da Administração pelo telefone (17) 3203-1337.
Prazo para protocolo da Documentação:
Convocação nº 64/2022 – SME      Publicado em 14/12/2022     Término 03/01/2023        
São José do Rio Preto, 13 de dezembro de 2022.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal da Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESOLUÇÃO SME Nº 11/2022 
RERRATIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO DIA 07/12/2022
Dispõe sobre o processo de distribuição de classes ou aulas de Docentes do Quadro dos Profissionais da 
Educação - Professores de Educação Básica I e II na Rede Municipal de Educação.
A Secretária Municipal da Educação de São José do Rio Preto, no uso das atribuições conferidas pelo 
artigo 73 da Lei Orgânica do Município e Lei Complementar nº 138/01,
RESOLVE:
CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Art. 1° Esta resolução regulamenta o processo de distribuição de classes ou aulas aos docentes do 
mesmo campo de atuação das classes ou das aulas, observada a Lei Complementar nº 138, de 28 de 
dezembro de 2001 e alterações.
Parágrafo único – O processo de distribuição de classes ou aulas no âmbito da Secretaria Municipal 
da Educação será coordenado por Comissão nomeada pelo titular da secretaria, conforme critérios 
estabelecidos nesta resolução. 
Art. 2° Cabe ao Diretor tomar as providências necessárias, no âmbito da Unidade Escolar, referentes 
à divulgação junto aos professores, o acompanhamento e à execução do processo de que trata esta 
resolução.
Parágrafo único - Nas Unidades Escolares, cujo responsável é o Coordenador Pedagógico, caberá a ele 
organizar todo o processo de distribuição de classes ou de aulas.
Art. 3° As distribuições serão realizadas conforme segue: 
I. na primeira fase de distribuição de classes ou aulas, na Unidade Escolar, compete ao Diretor distribuir 
classes ou aulas de acordo com a classificação e escolha do docente, observando os horários e períodos 
da Unidade Escolar, a jornada de trabalho, a carga horária do docente e a compatibilidade de horários 
nos casos de acúmulo de cargos;
II. na segunda fase de distribuição de classes ou aulas, na SME, compete à Comissão de Atribuição de 
Classes ou Aulas distribuir classes ou aulas conforme classificação e escolha do docente, observando a 
carga horária, a jornada de trabalho do docente e a compatibilidade de horários nos casos de acúmulo 
de cargos. 
Art. 4° As aulas remanescentes da constituição da jornada de trabalho dos titulares de cargo ou emprego 
serão distribuídas como carga horária aos docentes declarados estáveis (PEB II), nos termos do artigo 19 
dos Atos das Disposições Constitucionais e Transitórias da Constituição Federal de 1988 (ADCT-CF/88). 
CAPÍTULO II
Do Processo de Distribuição de Classes ou Aulas
Seção I
Da Convocação e Inscrição
Art. 5° Compete ao Diretor de Escola convocar, por escrito, todos os docentes com sede na Unidade 
Escolar para a inscrição no processo de distribuição de classes ou aulas.
§1º A convocação referida no “caput” deste artigo abrange os seguintes docentes:
I - titular de cargo ou emprego (admitido por concurso público pelo regime jurídico estatutário ou celetista), 
classificado na unidade sede em exercício ou afastado por Convênio de Parceria Estado/Município, em 
exercício na unidade escolar;
II - declarado estável no serviço público municipal, conforme art.19, ADCT-CF/88, classificado na unidade 
sede de exercício.
§2° Todos os documentos que irão instruir a inscrição (diplomas, certificados, atestados e declaração 
de tempo de serviço, comprovantes de aprovação em concursos, dentre outros), que não estejam no 
prontuário do professor na unidade sede, deverão ser entregues para a realização da inscrição. 
§3° Os títulos no campo de atuação só serão computados os válidos dentro do sistema municipal de 
ensino, observada a legislação e as normas em vigor.
§4° A declaração com a contagem de tempo de serviço, descontadas as faltas e os afastamentos, deverá 
ser conferida e assinada pelo superior imediato. 
§5° O Diretor de Escola deverá fazer a inscrição e distribuir compulsoriamente classe ou aulas ao docente 
titular de cargo ou emprego que não comparecer e nem se fizer representar no período de inscrição e/ou 
distribuição, por qualquer motivo. 
§6° A classificação dos docentes será utilizada como critério para a distribuição de classes ou aulas e 
declaração do professor como sediado na SME, nos moldes do Artigo 10 desta resolução. 
Seção II
Da Classificação
Art. 6° Os Professores de Educação Básica I e II, titulares de cargo ou emprego, titulares de cargo 
público estadual colocados à disposição do Município por Convênio de Parceria Estado/Município e os 
declarados estáveis serão classificados na unidade sede e na SME, observada a seguinte ordem: 
I - quanto à situação funcional: 
a) na primeira fase de distribuição, na UE:
1. titular de cargo (municipal ou estadual) ou de emprego. 
b) na segunda fase de distribuição, na SME
1. titular de cargo ou de emprego; 
2. titular de cargo sem sede de exercício;
3. declarado estável. 
II - quanto à habilitação:
a) na primeira fase de distribuição de aulas, na UE, para os titulares de cargo ou emprego:
1. específica;
2. não específica do cargo ou emprego. 
b) na segunda fase de distribuição de aulas, na SME, para os titulares de cargo ou emprego: 
1. específica 
2. não específica do cargo ou emprego.
c) na segunda fase de distribuição de aulas, na SME, para os estáveis: 
1. disciplina específica da licenciatura quando da declaração de estabilidade; 
2. outras disciplinas em que seja habilitado. 
III - quanto ao tempo de serviço: 

 Tempo de Serviço (Não Concomitante)

Critério Pontuação

a) na atual Unidade Escolar como docente, no campo de 
atuação referente às classes ou às aulas a serem distribuída:

0,005 ponto por dia, até o máximo 
de 30,0 pontos.

b) no cargo (estatutário), emprego (CLT concursado) ou função 
atividade (OFA ou CLT - Contrato Temporário) como docente, 
no campo de atuação prestado na Secretaria Municipal de 
Educação de São José do Rio Preto, referente às classes ou 
às aulas a serem distribuídas: 

0,003 ponto por dia, até o máximo 
de 21,0 pontos;

c) no Magistério Público Oficial na Educação Básica como 
docente, no campo de atuação referente às classes ou às 
aulas a serem distribuída:

0,001 ponto por dia, até o máximo 
de 10,0 pontos.

IV – quanto aos títulos, no campo de atuação relativos à aulas ou classes a serem distribuídas:
 Quanto aos títulos no campo de atuação

Critério Pontuação

a) Certificado de aprovação em Concurso Público de Provas e 
Títulos, para provimento do cargo ou emprego

10,0 pontos

b) Certificado de aprovação em outros Concursos Públicos de 
Provas e Títulos da Secretaria Municipal da Educação de São José 
do Rio Preto e da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, 
específicos do campo de atuação e dos componentes curriculares 
correspondentes às classes ou aulas a serem distribuídas.

1,0 ponto por certificado, até o 
máximo de 3,0 pontos
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c) Título de Doutor 6,0 pontos, no máximo de 6,0 
pontos

d) Título de Mestre 4,0 pontos, no máximo de 4,0 
pontos

e) Certificado de conclusão de Curso de Especialização, com 
duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas

2,5 pontos por certificado, até 
o máximo de 5,0 pontos

f) Certificado de conclusão de Curso de Aperfeiçoamento,  com 
duração mínima de 180 (cento e oitenta) horas

1,0 ponto por certificado, até o 
máximo de 2,0 pontos

g) Certificado de Curso, com duração mínima de 30 (trinta) horas, 
realizado nos 3 (três) anos anteriores:

0,25 por curso, até o máximo 
de 1,5 ponto

h) Certificado de conclusão das disciplinas cursadas na pós-
graduação, em nível de mestrado ou doutorado, concluídas nos 
3(três) anos anteriores, desde que não integralizadas na conclusão 
do curso

0,25 ponto por disciplina 
cursada até o máximo de 1,5 

ponto

i) Certificado de participação em congressos, seminários e eventos, 
realizados nos 3 (três) anos anteriores.

0,003 ponto por hora de curso, 
até o máximo de 1,0 ponto.

§1º Na Unidade Escolar com extensão (unidade II) será feita classificação única para o PEB I titular de 
cargo, sendo que todos os docentes têm a mesma sede de exercício. 
§2º O PEB II (estável e celetista- OFA) deverá inscrever-se na unidade escolar onde tiver distribuído o 
maior número de aulas, Unidade de Controle de Frequência, sendo a Ficha de Inscrição protocolada na 
SME para sua classificação.
§3° É vedada a contagem cumulativa do tempo de serviço descrito no inciso III, itens a, b e c, quando 
concomitante. 
§4° A data-base para a contagem de tempo de serviço é 30 de setembro. 
§5° A contagem de tempo de serviço será efetuada em dias corridos, descontando-se as faltas 
injustificadas, licenças para interesses particulares e licenças para tratamento de saúde, exceto 
afastamento Coronavírus.
§6° A contagem de tempo de serviço decorrente de afastamento para exercer outras funções será 
computada no campo “c”, do inciso III.
§7° Para comprovação do tempo de serviço, o docente deverá apresentar, na unidade sede, a declaração 
de frequência de todas as unidades, nas quais atuou com a apuração dos dias trabalhados e das faltas. 
§8° Na contagem de tempo de serviço não será considerado o tempo computado para a aposentadoria.
§9º Na contagem dos títulos no campo de atuação, referentes aos certificados de conclusão de cursos 
com duração mínima de 30h, certificados de conclusão das disciplinas cursadas na pós-graduação, em 
nível de mestrado e doutorado, desde que não integralizadas na conclusão do curso e certificados de 
participação em congressos, seminários e eventos, realizados nos três anos anteriores, terão como data-
base o dia 30 de setembro.
§10 É vedada a transferência de pontuação, no campo de títulos, de um item para outro. 
§11 É vedada a transferência de cursos de formação continuada, no campo de título, de um item para 
outro.
§12 As cópias dos títulos serão conferidas pelo superior imediato, constando o termo “confere com o 
original”.
Art. 7° Na contagem de tempo de serviço, no campo de atuação, deve ser considerado: 
I- para PEB I, no campo de atuação na Educação Infantil e no Ensino Fundamental Anos Iniciais; 
II- para PEB II, no campo de atuação no Ensino Fundamental Anos Finais.
 Art. 8° Na contagem de títulos, no campo de atuação, deve ser considerado: 
I - para PEB I, títulos referentes ao campo atuação na Educação Infantil e no Ensino Fundamental Anos 
Iniciais; 
II - para PEB II, títulos referentes à habilitação requerida para atuação referente às aulas a serem 
distribuídas. 
Seção III
Da Distribuição de Classes ou Aulas aos Professores de Educação Básica I e II
Art. 9º A distribuição de classes ou aulas terá fases específicas quanto à composição de jornada de 
trabalho e carga horária. 
§1º Composição de Jornada de Trabalho ou de Carga Horária 
I - na primeira fase de distribuição, na UE - Distribuição de classes ou de aulas na unidade sede para PEB 
I e para PEB II (composição de jornada) 
a) Composição de Jornada 
1. titular de cargo (Municipal ou Estadual) ou emprego de PEB I. 
2. titular de cargo ou emprego de PEB II com habilitação específica do cargo ou emprego ou não específica 
do cargo ou emprego. 
II -na segunda fase de distribuição, na SME - Distribuição de classes ou aulas para PEB I e para PEB II 
(composição de jornada e de carga horária) 
a) Composição de Jornada 
1.titular de cargo ou emprego de PEB I sem classe. 
2.titular de cargo ou emprego de PEB II que não completou a jornada na UE com habilitação específica 
do cargo ou emprego ou não específica do cargo ou emprego. 
3. titular de cargo ou emprego de PEB II sem aula atribuída. 
b) Carga Horária 
1. docente (PEB II) habilitado declarado estável com habilitação específica ou não específica. 
§2º Carga Suplementar de Trabalho Docente 
I - na primeira fase de distribuição, na UE: 
a) titular de cargo ou emprego de PEB II:
1. habilitação específica do cargo ou emprego;
2. não específica do cargo ou emprego; 
3. outras habilitações. 
b) titular de cargo de PEB I habilitado como PEB II.
II - na segunda fase de distribuição, na SME:
a) Titular de Cargo ou Emprego de PEB II:
1. habilitação específica do cargo ou emprego;
2. não específica do cargo ou emprego; 
3. outras habilitações. 
b) Docente (PEB II) habilitado declarado estável:
1. habilitação específica;
2. não específica; 
3. outras habilitações. 
III- Na terceira fase de distribuição, na SME– Distribuição de carga horária para PEB I e PEBII e de carga 
suplementar para PEB I titular de cargo: 
a) PEB II (CLT) ocupante de função atividade (OFA) classificado na SME. 
b) Titular de Cargo de PEB I habilitado como PEB II. 
c) PEB I e II contratados em caráter temporário, conforme data de vencimento de contrato. 
§3º. As aulas livres distribuídas a título de carga suplementar ficam disponíveis para composição de 
jornada de trabalho no decorrer do ano letivo. 
Art. 10 No processo inicial de distribuição, o docente que não tiver classe ou aulas atribuídas na Unidade 
Sede para composição de sua jornada, participará da distribuição na fase da SME.
§1° O docente que não tiver classe ou aulas atribuídas na unidade sede para composição de sua jornada 
poderá requerer, por escrito, o direito de retorno à unidade sede atual, sendo que esse retorno só poderá 
ocorrer durante o ano letivo. 
§2° O requerimento com a opção de retorno deverá ser protocolado na unidade escolar, onde o docente 
perdeu a classe ou as aulas, no mesmo dia da distribuição. 
§3º  Após a distribuição na sede da SME, a mudança de sede de exercício será publicada por meio de 
portaria. 
§4° O docente que ainda permanecer sem classe ou aula atribuída na SME ficará em substituição nas 
unidades escolares, com sede de exercício na SME, com publicação de portaria. 
§5°. Na ocorrência de vacância de cargo durante o ano letivo, o Diretor de Escola deverá formalizar a 
situação para a Secretária Municipal de Educação, com a informação referente a protocolo conforme 
previsto no §3º, e a distribuição será processada obedecendo a seguinte ordem: 
I – docente com opção de retorno para a UE; 
II - docente com sede na SME.
Art. 11 Na atribuição de jornada de trabalho e carga horária do docente PEB II ainda deverão ser 
considerados:
I - após esgotada a possibilidade de distribuição das aulas para a qual estiver classificado, poderá ao 
docente ser distribuídas aulas de outros componentes curriculares, observada a habilitação exigida;
II - ao docente titular de cargo ou emprego e o docente estável poderão ter distribuídas na composição de 
jornada horas/aulas como suplementar de trabalho, além da jornada ou da carga horária, em se tratando 
de bloco indivisível;
III - para composição de jornada de trabalho não completada na unidade sede de classificação, o docente 
poderá constitui-la com aulas de outros componentes curriculares de sua habilitação, na fase SME; 
IV - ao docente titular de cargo ou emprego e ao docente estável poderão ter distribuídas aulas de 
ensino religioso ou realização de projeto da unidade escolar ou projetos e programas da SME, desde 
que não haja possibilidade de completar a jornada ou carga horária em sua habilitação específica ou não 
específica;
V- nos casos de acúmulo de cargo será observada a compatibilidade de horário na distribuição de 
classes ou de aulas, incluindo as Horas de Trabalho Pedagógico. 
Art. 12 Na distribuição de classes para PEB I de Educação Infantil ou de Ensino Fundamental Anos 
Iniciais, deverá ser observada a habilitação correspondente. 
Parágrafo único. O docente que não apresentar a habilitação requerida será declarado excedente nos 
termos do artigo 10 desta resolução. 
Art. 13 O docente PEB II, titular de cargo ou contrato temporário, na distribuição de aulas de Educação 
Física, deverá apresentar o CREF. 
Seção IV
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Da Distribuição de Classes ou Aulas Durante o Ano Letivo
Art. 14 A comissão designada nos termos do parágrafo único do artigo 1° desta resolução, organizará 
o processo de distribuição de classes ou de aulas durante o ano letivo, conforme critérios estabelecidos 
nesta Resolução.  
Parágrafo único. O Diretor de Escola responsável pela unidade escolar convocará os docentes para 
participar do processo de distribuição de classes ou de aulas para o próximo ano letivo.  
CAPÍTULO III
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 15 A sede de exercício do PEB II declarado estável poderá ser alterada, caso ocorra redução do 
número de aulas, devendo ser fixada nova sede na unidade escolar onde foi distribuído o maior número 
de aulas. 
Art. 16 O docente afastado participará do processo de distribuição de classes ou de aulas na unidade 
sede. 
Art. 17 O docente PEB II poderá reduzir o número de escolas na ocorrência de aulas livres em uma das 
unidades escolares onde atua, durante o ano letivo. 
Art. 18 Fica impedida a troca de classes, de aulas e de períodos, após o início do ano letivo. 
Art. 19 O docente que desistir de carga suplementar fica impedido de nova distribuição de aulas no 
decorrer do ano letivo. 
Art. 20 No ato da inscrição todos os campos da Ficha de Inscrição deverão ser preenchidos, conferidos 
e assinados pelo Diretor de Escola e pelo candidato. 
Parágrafo único – A Ficha de Inscrição dos docentes PEB I e PEB II, que participarão de distribuição 
na Fase 2 SME, deverá ser protocolada na SME, obedecendo aos prazos e horários estabelecidos em 
cronograma. 
Art. 21 Após o processo de distribuição de classes e de aulas na unidade escolar para composição de 
jornada de trabalho docente, a Escola deverá preencher o Mapa de Distribuição, assinar e protocolar na 
sede da SME. 
Art. 22 Na ocorrência de fechamento de classe durante o ano letivo, perderá a classe o último docente 
na classificação da Unidade Escolar. 
Parágrafo único Caso não haja classe livre na unidade escolar sede do docente ou em outra unidade 
escolar, o docente ficará em substituição nas unidades escolares, com sede de exercício na SME, 
conforme artigo 10 desta resolução. 
Art. 23 O docente readaptado por qualquer período não participará do processo de distribuição de 
classes ou aulas. 
§1º Caso a readaptação seja cessada no período inferior a 1 (um) ano, o docente retornará para sua 
sede de exercício. Se não houver classes ou aulas livres a serem distribuídas na unidade escolar sede ou 
SME, o docente ficará em substituição nas unidades escolares, com sede de exercício na SME, conforme 
artigo 10 desta resolução. 
§2º No caso de readaptação por período igual ou superior a 1 (um) ano, ao seu término, o docente terá a 
distribuição de classes ou aulas, conforme artigo 10 desta resolução. 
Art. 24 O docente designado para exercer a função de especialista cumprirá a carga horária semanal de 
trabalho de 40 horas. 
Art. 25 Para as salas de recursos multifuncional (AEE), serão designados professores conforme 
regulamentação própria. 
Art. 26 A distribuição das aulas de Ensino Religioso com ênfase na formação em valores para o Ciclo IV 
está regulamentada pela Resolução SME nº 16/2003, revogado o artigo 3º da referida resolução. 
Art. 27 O docente que se fizer representar por meio de procuração no processo de distribuição de classes 
ou de aulas deverá observar as disposições do Inciso XI do Artigo 205 da LC n°05/90. 
Art. 28 A apuração do tempo de serviço será de 365 dias por ano, de acordo com o artigo 133 da Lei 
Complementar 05/90.
Art. 29 As fases do processo de distribuição de classes ou de aulas obedecerão ao cronograma 
estabelecido. 
Art. 30 As aulas do Ensino Fundamental Anos Finais na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) 
serão distribuídas semestralmente. 
§1º As aulas da modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), serão distribuídas para PEBII, titular 
de cargo ou emprego, mediante inscrição, apresentação de Plano de Trabalho e classificação.
§2º Os classificados, de acordo com os termos do parágrafo anterior, serão designados semestralmente 
para cumprimento de jornada integral de trabalho docente por meio de Portaria da Secretária Municipal 
de Educação. Mediante avaliação do professor pelo Coordenador Pedagógico, será dada continuidade 
ou não à designação no segundo semestre.
§3º As aulas que não forem distribuídas nos termos do §1º poderão ser atribuídas para professores em 
substituição com sede de exercício na SME e professores contratados em caráter temporário.
Art. 31 A unidade escolar visando à aprendizagem dos alunos poderá realizar projetos com atribuição 
de carga suplementar ao(s) docente(s). A apreciação do projeto será feita pelo supervisor de ensino e 
deferido pela Secretária Municipal de Educação.
Art. 32 Os recursos referentes ao processo de distribuição de classes ou de aulas não terão efeito 
suspensivo, devendo ser interpostos no prazo de 2 (dois) dias úteis, após cada etapa do processo de 
distribuição de classes ou aulas. 
Art. 33 Para fins de contagem de tempo de serviço, no decorrer do ano, deverá ser preenchido, 
mensalmente, o Registro de Frequência Docente, pela unidade escolar, com a finalidade de manter 
atualizado o tempo de serviço do docente. 
Art. 34 Anualmente a Secretaria Municipal de Educação publicará o cronograma para o Processo de 
Distribuição de Classes para PEBI e Distribuição de Aulas para PEBII.
Art. 35 Os critérios para pontuação quanto ao tempo de serviço não concomitante e títulos no campo de 
atuação, estão regulamentados nos incisos III e IV, do art. 6º desta resolução.
Art. 36 Os casos omissos serão resolvidos pela Secretária Municipal de Educação, conforme legislação 
vigente. 
Art. 37 Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições 
em contrário, especialmente a Resolução SME n° 22/2021. 
São José do Rio Preto-SP, 06 de dezembro de 2022.
FABIANA ZANQUETTA DE AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2022000174109 00908/22 ELETROMELO DESENTUPIDORA E 
LIMPEZA LTDA

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO Nº 2342

PROTOCOLO RAZÃO SOCIAL
2022000318345 A I CORTEZ DROGARIA LTDA

2022000303610 A I CORTEZ DROGARIA LTDA

2022000303613 A I CORTEZ DROGARIA LTDA

202200303630 CHM COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS EIRELI 

2022000296825 DROGAN DROGARIAS LTDA

EDITAL DE LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO (L.T.A)  DEFERIDO – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Karina Elias de Souza

       São José do Rio Preto, 14 de Novembro de 2022.

Coordenadora da Vigilância Sanitária

EDITAL DE TERMO DE INUTILIZAÇÃO DEFERIDO – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

TERMO
TRM - P - H 000314

TRM - P - H 000312

TRM - P - H 000313

TRM - P - H 000312

TRM - P - H 000315

Secretaria Municipal de Saúde/ Vigilância Ambiental
Fica ciente o Sr. RODOLFO JOSÉ VICO, que foi emitido o Auto de notificação Nº06722, “in loco”, 
referente ao imóvel sito à Rua Egydio Lofrano nº379, Parque das Aroeiras II, CEP: 15.042-158, São José 
do Rio Preto – SP. Publica-se a referida notificação, a fim de aplicação da Lei Municipal n. º 13.428 de 
26/02/2020.
Fica ciente o Sr. RODOLFO JOSÉ VICO, que foi emitido o Auto de notificação Nº06724, “in loco”, 
referente ao imóvel sito à Rua Egydio Lofrano nº379, Parque das Aroeiras II, CEP: 15.042-158, São José 
do Rio Preto – SP. Publica-se a referida notificação, a fim de aplicação da Lei Municipal n. º 13.428 de 
26/02/2020.
Fica ciente o Sr. RODOLFO JOSÉ VICO, que foi emitido o Auto de notificação Nº06726, “in loco”, 
referente ao imóvel sito à Rua Egydio Lofrano nº379, Parque das Aroeiras II, CEP: 15.042-158, São José 
do Rio Preto – SP. Publica-se a referida notificação, a fim de aplicação da Lei Municipal n. º 13.428 de 
26/02/2020.
Fica ciente o Sr. RODOLFO JOSÉ VICO, que foi emitido o Auto de notificação º190/2022, referente ao 
imóvel sito à Rua Egydio Lofrano nº379, Parque das Aroeiras II, CEP: 15.042-158, São José do Rio Preto 
– SP. Publica-se a referida notificação, a fim de aplicação da lei municipal n. º 13.428 de 26/02/2020. Uma 
vez que ocorreu a devolução da missiva, acusando “NÃO PROCURADO”, pela Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos, sob o n. º de registro do objeto do AR: BR 58927741 4 BR.

Portaria 007/2022 - CGCM/SMTTS de 12 de dezembro de 2022 - DESIGNA GCM Sub Inspetor Wanderson 
Juliano Aparecido Camacho, matrícula 53178; GCM Sub Inspetor Eder Nunes Elias, Matrícula 53118, 
GCM 2º Cl. Igor Valeriano Candido, matrícula 60561, sob a presidência do primeiro - todos lotados na 
SMTTS para comporem a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar em face de 
J. L. C. GCM 3ª CL. Mat. 65699, para apuração de fatos provenientes da Apuração Preliminar 3033/22, 
pela possível violação do art. 220, inciso VI, da LCM 05/90
O inteiro teor desta Portaria encontra-se à disposição dos servidores públicos, os quais serão citados 



  |  B7DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto, quarta-feira, 14 de dezembro de 2022 PUBLICIDADE LEGAL
nos termos do artigo 46 e seguintes, da Lei Complementar 664 de 13 de agosto de 2021.
SECRETARIA  MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES E SEGURANÇA/CORREGEDORIA/GCM.

Portaria N° 1015/2022 CGCM/SMTTS de 12 de dezembro de 2022 ref. Instauração de Sindicância 
Administrativa Investigativa, objetivando complementação das investigações da Apuração Preliminar 
Nº 3034/22 CGCM/SMTTS, em que foram averiguados fatos trazidos no Interno Nº 1289/2022 - SMTTS/
GCM, sobre suposto desvio de conduta do servidor público municipal Matheus Henrique de Assis Santos 
Jacomassi, Mat. 65729, lotado na SMTTS, para apurar, em tese, o descumprimento do art. 49 incisos 
XXXVI e XLVIII, e do art. 51 incisos XVIII, XIX e XXXVII da LCM 331/10; o Sr. SMTTS determinou 
a instauração de Sindicância Administrativa Investigativa, nos termos do art. 44, inciso III da LCM Nº 
331/10, c/c os arts. 24 ao 31 da LCM Nº 664/21, e em cumprimento, o corregedor da GCM Carlos Marcelo 
Nogueira do Prado, Mat. 59776, INSTAUROU a Sindicância Administrativa Investigativa 1015/2022 
CGCM/SMTTS, sendo realizada pessoalmente por este, com base no art. 28 parágrafo único LCM Nº 
664/21. O inteiro teor desta Portaria encontra-se à disposição do referido servidor público.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES E SEGURANÇA/CORREGEDORIA/GCM

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA
EDITAL SMTTS Nº. 178/2022
O Secretário Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança de São José do Rio Preto/SP, nos termos 
da Lei Municipal nº 9.563/2005, de 02 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal 
n° 13.090, de 06 de março de 2006, especialmente em atenção ao Artigo 9°, Inciso II da primeira Lei, 
CONVOCA os permissionários, devidamente inscritos nesta Secretaria, para manifestarem o interesse 
em atender a demanda dos alunos da Escola Estadual “Professor José Felício Miziara”
1– Os interessados deverão protocolar requerimento nos dias 15/12/2022 e 16/12/2022, no horário das 
09h00 às 11h00 na Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, na Avenida Arthur Nonato, 
n° 1177, Jardim Santa Catarina.
2– Cumpre salientar que haverá a oferta de 01 (uma) vaga, sendo que havendo número de interessados 
superior a demanda disponibilizada, decidir-se-á por critério de interesse público na sede desta Secretaria 
no dia 19/12/2022, às 14h.
E para que chegue ao conhecimento de todos, e ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente 
Edital, publicado em jornal na forma da Lei.         
São José do Rio Preto, 13 de dezembro de 2022.                
AMAURY HERNANDES
Secretário Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança

 

CONVOCAÇÃO 

 

Fica o (a) Senhor (a) Conselheiro (a) convocado (a) para a Reunião Extraordinária deste Conselho, que será 

realizada no dia 16/12/2022, sexta-feira, na sala de reuniões do Conselho Municipal de Saúde, sito na Rua 

Santo André nº 504, Jardim Europa, em primeira convocação às 18h00. Não havendo na hora marcada o 

número legal de conselheiros para instalação da referida reunião em primeira convocação, a mesma será 

realizada em segunda convocação às 18h30, a fim de apreciarem a seguinte pauta: 

 

ORDEM DO DIA 

 

I. Apreciação da alteração do Plano Anual de Saúde referente às ações da Diretoria do Bem-Estar Animal 

– Aldenis A Borim; 

II. Apreciação e aprovação do Plano de trabalho para a celebração de 2º. Termo Aditivo ao convenio no. 

05/2022-SMS, celebrado com a FUNFARME, para a prestação de serviços complementares ao SUS nas 

Unidades de Saúde da SMS, que prorroga o ajuste por período de 12 (doze) meses. – Aldenis A Borim; 

III. Apreciação e aprovação do Plano Anual de Saúde (PAS) 2023 – Aldenis A Borim. 

 
 

São José do Rio Preto, 13 dezembro de 2022. 
 
 

 
                                                            

 
 

                                                                           

                                                       
 Rodrigo José Ramalho 

 Presidente CMS 
 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CRONOGRAMA – RESOLUÇÃO SME Nº 11/2022
RERRATIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO DIA 07/12/2022
Para o Processo de Distribuição de Classes para PEB I

Dia Assunto Horário Local

07 a 14/12 Inscrição para o Processo de Atribuição de Classes 
– PEBI - UE sede  

15/12 Divulgação da classificação dos docentes - UE 
16 e 19/12 Interposição de recursos - UE 

20/12 Despachos decisórios dos recursos – divulgação 
dos resultados - UE 

20/12 Entrega de cópia da Ficha de Inscrição de PEBI 
habilitado como PEB II

Até 16 
h45

Setor de protocolo da 
SME 

21/12
Distribuição de Classes para composição de 
jornada de PEB I – Educação Infantil e Ensino 
Fundamental

- UE 

21/12
Entrega de Mapa de distribuição pela Escola e as 
Fichas de Inscrição de docentes não atendidos na 
UE (sem classes ou aulas atribuídas).

Até 12h Protocolo da SME

21/12 Distribuição de Classes aos docentes não 
atendidos na UE (sem classes ou aulas atribuídas) 14h SME (auditório) 

Para o processo de Distribuição de Aulas para PEB II 

Dia Assunto Horário Local

07 a 14/12 Inscrição para o Processo de Atribuição de Aulas 
– PEB II - UE sede

15/12 Divulgação da classificação de PEB II - UE
16 e 19/12 Interposição de recursos - UE

20/12 Despachos decisórios dos recursos – divulgação 
dos resultados - UE

20/12 Entrega de cópia Anexo I para classificação na 
SME Até 16h45 Setor de protocolo SME 

28

20/12 Inscrição e entrega do plano de trabalho para EJA Até 16h45 Setor de protocolo SME 

26/01 Distribuição de Aulas para composição de jornada 
de PEB II 8h Fase UE (na SME)

26/01 Entrega de Mapa de distribuição pela escola 9h Setor de protocolo SME 

26/01 Distribuição de Aulas para completar a jornada não 
constituída integralmente na UE 9h30 Fase SME

26/01
Distribuição de Aulas para composição de jornada 
do titular de cargo- PEB II sem aula atribuída 
anteriormente

10h Fase SME

26/01 Distribuição de carga horária para PEB II estável 10h30 Fase SME

26/01 Distribuição de carga suplementar para titular de 
cargo ou emprego de PEB II 11h Fase UE (na SME)

26/01 Distribuição de carga suplementar para titular de 
cargo ou emprego de PEB II 11h30 Fase SME

26/01 Distribuição de carga horária (suplementar) para 
PEB II estável 12h Fase SME

26/01 Distribuição de aulas para PEB II (CLT) ocupante 
de função atividade (OFA) 12h15 Fase SME

26/01 Distribuição de aulas para titular de cargo de PEBI 
habilitado 12h15 Fase SME

FICHA DE INSCRIÇÃO
Processo de Distribuição de Classes ou Aulas – RESOLUÇÃO SME N° 11 /2022
Unidade Escolar:        Ano 2023
Etapa ou Modalidade de Ensino: Educação Infantil [   ]   Ensino Fundamental [   ]   EJA [   ]
Nome:         Matrícula:
RG:      Data de Nasc.: __/__/__
I -Situação Funcional: PEB I [   ]  PEB II [   ]
A) Titular de Cargo e ou Emprego - Estatutário [   ]  Celetista [   ]
B) Estável: [   ]
C) PEB II: CLT [   ]
II – Jornada de Trabalho:  35h [   ]  40h [   ]
III – Habilitação (Campo de Atuação)

A – Específica 
(Cargo)

B – Não Específica 
(Cargo)

C - Outras 
Habilitações

Contagem de Tempo de Serviço
Total de dias trabalhados na SME 
até 30/09/2022 (sem desconto das 
faltas)

Total de dias trabalhados na SME 
até 30/09/2022 (com desconto das 
faltas)

IV - Tempo de Serviço (Não Concomitantes) Até 
30/09/2022

Número de dias Pontos
SME UE SME UE

a) Na atual Unidade Escolar como docente no campo 
de atuação referente à classe ou às aulas a serem 
distribuídas…………0,005 pontos por dia, até o 
máximo de 30,0 pontos.

b) No cargo (estatutário), emprego (CLT Concursado) ou 
função atividade (OFA ou CLT Contrato temporário) 
como docente no município de São José do Rio Preto 
no campo de atuação referente às classes ou às 
aulas a serem distribuídas……0,003 ponto por dia, até 
o máximo de 21,0 pontos.

c) No Magistério Público Oficial na Educação Básica como 
docente, no campo de atuação referente às classes 
ou às aulas a serem distribuídas………0,001 pontos 
por dia, até o máximo de 10,0 pontos.

Total - até 61 pontos

V - Títulos (Campo de Atuação) Pontos
1 - Certificado de aprovação em concurso público de provas e títulos, para provimento 

do cargo ou emprego ……… 10,0 pontos, apenas um certificado
2 - Certificado de aprovação em outros concursos públicos de provas e títulos, da 

Secretaria Municipal da Educação de São José do Rio Preto e da Secretaria 
de Estado da Educação de São Paulo, específicos do campo de atuação e dos 
componentes curriculares correspondentes às classes ou às aulas a serem 
distribuídas… 1,0 ponto por certificado até o máximo de 3,0 pontos.

3 - Título de Doutor, relativo às classes ou às aulas a serem distribuídas.
 Título de Doutor…………6,0 pontos, no máximo 6,0 pontos

4 - Título de Mestre, relativo às classes ou às aulas a serem distribuídas.
Título de Mestre……….…4,0 pontos, no máximo 4,0 pontos

5 - Certificado de curso de Especialização, no campo de atuação, com duração mínima 
de 360 (trezentos e sessenta) horas…………2,5 pontos por certificado até o máximo 
de 5,0 pontos.

6 - Certificado de curso de Aperfeiçoamento, no campo de atuação, com duração mínima 
de 180 (cento e oitenta) horas…………1,0 ponto por certificado até o máximo de 2,0 
pontos.

7 - Certificado de curso de extensão cultural, com duração mínima de 30 (trinta) horas, 
no campo de atuação, realizado nos 3 (três) anos anteriores (de 01/10/2019 a 
30/09/2022), observando-se a data limite de 30/09/2022…………0,25 pontos por 
curso, até o máximo de 1,5 ponto.

8 – Certificado das disciplinas cursadas na Pós-Graduação, em nível de mestrado 
ou doutorado …………………0,25 pontos por disciplina cursada nos 3 (três) anos 
anteriores (de 01/10/2019 a 30/09/2022), observando-se a data limite de 30/09/2022, 
desde que não integralizadas na conclusão do curso, até o máximo de 1,5 ponto.

9 - Certificado de participação em congressos, seminários e eventos educacionais, no 
campo de atuação, realizados nos 3 (três) últimos anos (de 01/10/2019 a 30/09/2022), 
observando-se a data limite de 30/09/2022……… 0,003 pontos por hora de curso, 
até o máximo de 1,0 ponto.

Total Geral de Pontos para Classificação: SME: UE:

São José do Rio Preto, __________ de __________________ de 2022.
Concordo com os dados registrados neste Anexo

________________________________________ ______________________________________
____

Assinatura do Candidato Assinatura do Diretor da UE



B8| DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto, quarta-feira, 14 de dezembro de 2022PUBLICIDADE LEGAL
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PROCESSO SELETIVO AO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA 
PARA ACESSO DIRETO EM   OFTALMOLOGIA   PARA O ANO DE  2023 

O HOSPITAL DE OLHOS REDENTORA LTDA.,  inscrito no CNPJ  sob nº 
49.975.600/0001-64, doravante denominado HO REDENTORA,  representado  por sua  
Superintendente Dra. THAISSA FALOPPA DUARTE, pelo  Diretor Dr. APARECIDO JOÃO 
FALOPPA,  pelo  Coordenador da COREME Dr. JOSÉ RENATO DUARTE,  e pelo  Supervisor 
do PRM Dr. LEONARDO CORRÊA MACHADO PEREIRA, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que, de acordo com a Lei nº. 6.932, de 07 de julho de 1981, e respectivas 
alterações, e legislação específica superveniente, comunica  a abertura das inscrições ao 
Processo de Seleção dos candidatos ao ingresso no Programa de Residência Médica em  
Oftalmologia – Acesso Direto, do HO REDENTORA,  credenciado pela Comissão Nacional de 
Residência Médica (CNRM) sob Parecer 755/2017, aprovado em 23 de Agosto de 2017,  
mediante as condições estabelecidas neste Edital, exclusivamente,  para ingresso em 2023. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 
1.1. O Processo Seletivo será regido por este Edital e executado pelo HO REDENTORA 

em sua sede localizada na Rua: Voluntários de São Paulo, nº 3855, Bairro Redentora, São José 
do Rio Preto – SP. 

1.2. O Programa de Residência Médica será realizado no HO REDENTORA,  conforme  as 
condições estabelecidas  neste Edital,  sob os termos elencados nos itens abaixo relacionados: 

1.3. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

1.4. O candidato deverá, antes de recolher a taxa de inscrição, tomar conhecimento de 
todas as regras e exigências previstas neste Edital e no Processo Seletivo, de modo a evitar ônus 
desnecessário. 

1.5. No ato da inscrição, o candidato declarará, sob as penas da lei, que já concluiu o curso 
de Graduação em Medicina, devidamente autorizado e reconhecido pelo Ministério da Educação 
do Brasil (MEC), ou que, até a data da matrícula, já o terá concluído,  ou obteve revalidação do 
seu diploma nos termos das leis vigentes.  

1.6. 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, localizada à Rua: Voluntários de São 
Paulo, 3855 – São José do Rio Preto, no horário das 07:00 ás 14:00 e das 15:00 ás 16:00, até 02 
(dois) dias úteis após a divulgação deste edital. 

 

2. DO PROGRAMA E VAGAS OFERTADAS   
2.1. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA DE ACESSO DIRETO 

NOME DO 
PROGRAMA 

VAGAS 
CREDENCIADAS 

VAGAS 
OFERECIDAS 

EM  2023 

VAGAS 
RESERVADAS 

FORÇAS 
ARMADAS 

TOTAL DE VAGAS 
OFERECIDAS EM 

2023 

Oftalmologia 02 01 00 01 
2.2. O programa de Residência Médica em Oftalmologia do HO REDENTORA terá duração 

de 03 (três) anos. 

EDITAL Nº 001/2022 DE  13 DE DEZEMBRO DE 2022 
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 3. INSCRIÇÃO: 
 3.1. A inscrição para o Processo Seletivo ao Programa de Residência Médica será 

realizada  no período de 29 de dezembro de 2022  a 12 de janeiro de 2023, até as  16:00, 
observando-se o horário oficial de Brasília. 

3.1.1. Para a inscrição no processo seletivo via correios o  candidato deverá enviar  
Formulário de inscrição (Anexo II), disponível somente no site www.horedentora.com.br, 
acompanhado do  Curriculum Vitae  e  das  cópias  legíveis de  todos os documentos 
comprobatórios, indicados no item 4 e seus subitens  desse edital,  e o comprovante original da 
taxa de inscrição,  via correios,  por Sedex 10  com aviso de recebimento (AR),  para  o HO 
REDENTORA,  aos cuidados  da   COREME,   localizada à Rua: Voluntários de São Paulo, 3855 
– São José do Rio Preto /SP, CEP 15015-200 até o dia 06 de janeiro de 2023.  Não serão aceitas 
inscrições via correios após essa data.   

3.1.2.  De 29 de dezembro de 2022 até data de 12 de janeiro de 2023  as  inscrições  
poderão  ser realizadas  na COREME com entrega do Formulário de inscrição (Anexo II), 
disponível somente no site www.horedentora.com.br, acompanhado do  Curriculum Vitae  e  das  
cópias  legíveis de  todos os documentos comprobatórios, indicados no item 4 e seus subitens  
desse edital,  e o comprovante original da taxa de inscrição. A COREME fica localizada na Rua: 
Voluntários de São Paulo, 3855 – São José do Rio Preto /SP, com funcionamento no horário das 
07:00 ás 14:00 e das 15:30 as 17:00 de segunda a quinta-feira, e as sextas-feiras das 07:00 ás 
14:00 e das 15:00 as 16:00,  observando-se o horário oficial de Brasília/DF. 

3.2.  As informações a respeito deste Processo de Seleção poderão ser obtidas por meio 
do telefone: (17) 3211-2020, ou diretamente na COREME, no horário das 07:00 ás 14:00 e das 
15:30 as 17:00 de segunda a quinta-feira, e as sextas-feiras das 07:00 ás 14:00 e das 15:00 as 
16:00,  observando-se o horário oficial de Brasília/DF. 

3.3. A inscrição poderá ser realizada por terceiros, desde que seja apresentada 
procuração, com poderes específicos para tanto, cedida pelo candidato com firma reconhecida 
por autenticidade. 

3.4. O candidato que não atender a todos os requisitos e não apresentar todos os 
documentos necessários, conforme disposto no item 4 e seus subitens dentro do período 
informado no item 3.1, 3.1.1 e 3.1.2. não poderá realizar a inscrição no Processo Seletivo deste 
Edital. 

3.5. A inscrição e aprovação no Processo Seletivo não garantem a efetivação da matrícula 
do candidato no Programa de Residência pretendido, a qual ficará condicionada à apresentação 
do registro no Conselho Regional de Medicina do Estado e dos documentos necessários à 
efetivação dessa matrícula. 

3.6. O candidato que necessitar de condição especial para a realização das provas, deverá 
solicitá-la  no  ato da inscrição,  por meio de requerimento escrito,  em duas vias,  e deverá e 
indicar os recursos especiais necessários, pessoalmente, ou encaminhar por Sedex 10, à 
COREME,   localizada à Rua: Voluntários de São Paulo, 3855 – São José do Rio Preto /SP, 
CEP15015-200  até  o  dia 06 de janeiro de 2023 . Não haverá prova específica para tais 
candidatos, que serão submetidos ao mesmo conteúdo e dinâmica da prova dos demais 
candidatos. 

        3.6.1. É necessário dispor de documentos comprobatórios, atestado por especialistas 
sobre as condições especiais.  

3.6.2. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e 
razoabilidade do pedido. 

3.7. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova, além 
de solicitar atendimento especial para tal fim, deverá trazer um acompanhante, que ficará em uma 
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sala reservada para essa finalidade e será responsável pela guarda da criança. A 
candidata, nessa situação, que não levar acompanhante, não realizará a prova. 

 3.8. Durante o período de inscrições o candidato poderá realizar a opção pela bonificação 
PRMGFC (Programas de Residência em Medicina de Família e Comunidade/Medicina Geral de 
Família e Comunidade) ou PROVAB (Programa de Valorização da Atenção Básica) ou Ação 
Estratégica "O Brasil Conta Comigo", se for o caso. 

  3.9. O candidato será responsável por todas as informações e documentos entregue e/ou 
enviados,  dando à COREME   o direito de excluir o processo seletivo o candidato que não 
preencher o formulário de forma completa, correta e legível,  e não apresentar a documentação 
da forma descrita no item 4 e seus subitens.  

 

4. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO: 
4.1. Ser brasileiro ou estrangeiro com visto permanente no país, graduado em Faculdade 

ou Escola de Medicina no Brasil reconhecida pelo Ministério da Educação do Brasil (MEC); 
4.2. Apresentar os seguintes documentos:   

a) Documentos comprobatórios relacionados à Instituição de Ensino de origem e expedidos 
pela mesma: 

• Possuir hospital universitário próprio ou conveniado; 

• Nota da instituição em sua ultima participação do ENADE; 

• Duração do Internato. 

b) Documentos comprobatórios relacionados ao Curriculum Vitae: 

• Desempenho durante a graduação (Histórico escolar); 

• Iniciação á produção científica; 

• Monitorias, ligas e tutoriais; 

• Participação em atividades extracurriculares relacionadas a ensino, assistência 
médica e residentes supervisionados; 

• Participação em congresso e Cursos de Extensão; 

• Participação no Teste de Progresso Interinstitucional. 

c) Documento de Identidade oficial com foto ( cópia legível ou cópia autenticada); 

d) Cadastro de Pessoa Física - CPF ( cópia legível ou cópia autenticada); 

e) Comprovante de residência ( cópia legível ou copia autenticada); 

f) Comprovante de revalidação de Diploma ou processo de revalidação em andamento em 
instituição pública, de acordo com a legislação vigente, para médico estrangeiro ou brasileiro que 
fez a graduação em medicina no exterior (cópia legível ou cópia autenticada). 

 g) Cópia legível do documento oficial da instituição onde concluiu o curso de Medicina, ou 
se estiver concluindo o curso de Medicina, documento expedido pela instituição de ensino 
informando o período em que se encontra, com previsão de termino; 

h) 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).  
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i) Registro no CRM de acordo com a Resolução CFM Nº 1831 / 2008 e CFM Nº 
1832/2008. 

   4.3. Os candidatos que desejarem requerer a utilização da pontuação adicional de que 
trata o Capítulo II, da Resolução nº 2, de 27 de agosto de 2015 referente ao Programa de 
Valorização da Atenção Básica (PROVAB) e os Programas de Residência em Medicina de 
Família e Comunidade/Medicina Geral de Família e Comunidade (PRMGFC),  e participantes da 
Ação Estratégica “O Brasil Conta Comigo” de que trata o  art.10 da Portaria MS nº 492, de 23 de 
março de 2020, estarão aptos após apresentarem os documentos descritos no item 8 deste edital.  

 4.3.1. Os critérios para pontuação adicional que trata o item 4.3 estarão disponíveis no item 8 
deste Edital. 

4.4. Apresentação do comprovante de pagamento, original e cópia, no valor de R$  400,00 
(quatrocentos reais), correspondente à taxa de inscrição,  em favor do  HO REDENTORA  ou 
comprovante de deferimento referente ao pedido de isenção da taxa de inscrição. 

4.4.1. O pagamento da taxa de inscrição poderá ser realizado por meio de depósito  
identificado pelo CPF do depositante, em favor  do Hospital de Olhos Redentora Ltda.- CNPJ nº. 
49.975.600/0001-64,  BANCO BRADESCO – nº 237 -  AG. 2152-0 Conta 18.510-8.  

4.4.2. O deposito deverá ser identificado pelo CPF do depositante e poderá ser realizado 
em caixa eletrônico, pela internet, diretamente no guichê ou correspondente bancário. 

4.4.3. NÃO será aceito comprovante cujo pagamento da taxa de inscrição tenha sido 
realizado por meio de depósito por envelope em caixas eletrônicos. O pagamento da taxa feito 
dessa forma impossibilitando a realização da inscrição. 

4.5. DOS PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE 
INSCRIÇÃO 

4.5.1. Não haverá isenção de pagamento do valor da taxa de inscrição, ressalvando os 
casos previstos pela Resolução nº 7 do CNRM, de 20 de outubro de 2010, publicada no Diário 
Oficial da União, em 21 de outubro de 2010, e descritos a seguir: 

Considerar-se-á isento do pagamento de taxa de inscrição o candidato que apresentar uma 
das seguintes condições: 

a) a taxa de inscrição for superior a 30% (trinta por cento) do vencimento/salário mensal do 
candidato, quando não tiver dependente; 

b) a taxa for superior a 20% (vinte por cento) do vencimento/salário mensal do candidato e 
o mesmo possuir até dois dependentes; 

c) a taxa for superior a 10% (dez por cento) do vencimento/salário mensal do candidato, e 
esse tiver mais de dois dependentes; 

d) o candidato declarar-se impossibilitado de arcar com o pagamento da taxa de inscrição 
e comprovar renda familiar mensal igual ou inferior a três salários mínimos ou renda 
individual igual ou inferior a dois salários mínimos; 

e) inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) de 
que trata o Decreto nº. 11.016, de 29 de março de 2022, devendo indicar o Número de 
Identificação Social - NIS, atribuído pelo CadÚnico; 

f) comprovar ser membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº. 
11.016/2022. 

4.5.2. Em conformidade com o teor do art. 5º, da Resolução nº. 7 do CNRM, de 20 de 
outubro de 2010, em quaisquer das situações descritas no item 4.5.1., alíneas ¨a¨, ¨ b¨, ¨c¨, ¨d¨, ¨e¨ 
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e ¨f¨ deste Edital, "o candidato estará obrigado a comprovar que não custeou, com recursos 
próprios, curso preparatório para o processo seletivo para ingresso no Programa de 

Residência   Médica a que se candidata e, ainda, que é egresso de Instituição de ensino superior 
pública ou que é ou foi beneficiário de bolsa de estudo oficial. 

  4.5.3. Para comprovar o disposto no subitem anterior, o candidato deverá apresentar os 
seguintes documentos: 

  a) declaração de próprio punho, devidamente assinada, de não ter feito curso preparatório 
para o Processo Seletivo ou, caso tenha feito, de que não arcou com os custos; 

 b) diploma de curso de graduação, reconhecido pelo Ministério da Educação do Brasil 
(MEC); certificado de conclusão do curso, acompanhado de histórico escolar ou declaração que 
comprove que o candidato está cursando o último ano de graduação; 

c) declaração de instituição, para os egressos de universidade privada, atestando que o 
candidato recebeu bolsa oficial. Não serão aceitas declarações que atestem que o candidato 
recebeu outros tipos de ajuda financeira que não as oficiais. 

4.5.4. Para comprovar o disposto no subitem 4.5.1. deste Edital, alíneas "a" a "f", o 
candidato deverá entregar cópia autenticada em cartório dos seguintes documentos: 

a) contracheque atual ou recibo de pagamento a autônomos (RPA); 

b) carteira de trabalho; 

c) declaração de imposto de renda e comprovante de envio à SRF do último exercício. 

4.5.5. O requerimento de isenção (ANEXO I)  deste edital, está disponível no sitio 
eletrônico www.horedentora.com.br  deverá ser preenchido,  assinado  e  entregue,  em duas 
vias,  junto com  os documentos previstos nos subitem 4.5.1, alíneas "a", "b", "c" ,"d", “e” e “f” 
subitem 4.5.2, subitem 4.5.3, alíneas "a", "b" e "c" e subitem 4.5.4, alíneas "a", "b" e "c" deste 
Edital, pessoalmente,  ou  por meio de procurador habilitado, como procuração com firma 
reconhecida,   na COREME localizada na Rua: Voluntários de São Paulo, 3855 – São José do 
Rio Preto /SP,  nos dias  29 e 30 de dezembro de 2022,  das 07:00 às 14:00 e das 15:00 às 
16:00.  É vedada qualquer outra forma de entrega do requerimento e apresentação da 
documentação. 

4.5.6. As informações prestadas no requerimento de isenção serão de inteira 
responsabilidade do candidato, podendo este responder, a qualquer momento, por crime contra a 
fé pública, o que acarretará sua eliminação do Processo Seletivo, aplicando-se, ainda, o disposto 
no parágrafo único do artigo 10º do Decreto nº 83.936, de 6 de setembro de 1979. 

 4.5.7. Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que: 

a) pleitear a isenção sem apresentar os documentos previstos nos subitens 4.5.1., 4.5.2. e 
4.5.3. deste Edital; 

b) omitir informações e/ou torná-las inverídicas; 

c) fraudar e/ou falsificar documentação; 

d) não observar a forma, o prazo, o local e os horários estabelecidos no subitem 4.5.5, 
deste Edital; 

e) após a entrega do requerimento de isenção de taxa de inscrição e dos documentos 
comprobatórios, desejar complementar sua documentação. 

4.5.8. A relação dos candidatos que tiverem os seus pedidos de isenção deferidos será 
divulgada na data de 31 de dezembro de 2022, no site do HO REDENTORA  por meio do link: 
http://www.horedentora.com.br; 
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  4.5.8.1. O candidato que tiver o seu pedido de isenção DEFERIDO deverá 
comparecer no período, no horário e no local informados no item 3 e seus subitens, munido 

de todos os documentos relacionados no item 4 e seus subitens a fim de realizar sua inscrição no 
Processo Seletivo de que trata este Edital. 

  4.5.8.2. O candidato que tiver seu pedido de isenção INDEFERIDO deverá realizar o 
pagamento referente à taxa de inscrição, conforme o item 4.4., e subitem 4.4.1. e 4.4.2., e 
comparecer, no período, horário e local informados no item 3 e seus subitens, munido de todos os 
documentos relacionados no item 4 e seus subitens a fim de realizar a sua inscrição no Processo 
Seletivo de que trata este Edital. 

 4.5.8.2.1. O comprovante de pagamento da taxa de inscrição deverá ser mantido em 
poder do candidato, devendo ser apresentados o original e a cópia no ato da realização da 
inscrição. 

4.5.9. O candidato que tiver seu pedido de isenção INDEFERIDO e que não efetuar o 
pagamento da taxa de inscrição, na forma e no prazo estabelecido neste Edital, estará 
automaticamente excluído do Processo Seletivo. 

4.5.10. As informações prestadas que se referem à Resolução mencionada no item 4.5.1, 
em como a documentação apresentada, serão de inteira responsabilidade do candidato 
requerente, podendo este responder, a qualquer momento, caso seja comprovada improcedência 
dessas informações ou má fé, por crime contra fé pública, o que acarretará, de ofício, sua 
eliminação do Processo Seletivo. 

 

5. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO: 
5.1. PRIMEIRA FASE – PROVA ESCRITA OBJETIVA -  Peso 50% (cinquenta por 

cento) - Obrigatória para todos os candidatos nessa fase, serão formuladas 100 (cem) questões 
de múltipla escolha, divididas equitativamente nas seguintes áreas: Clínica Médica, Cirurgia 
Geral, Ginecologia/Obstetrícia, Pediatria e Medicina Preventiva e Social (Saúde Coletiva e 
Medicina Geral de Família e Comunidade). Será realizada na data de 16 de janeiro de 2023 das 
8:00 as 12:00 horas. 

5.1.1. As respostas deverão ser registradas no Cartão de Respostas, que terá de ser 
obrigatoriamente assinado pelo candidato. 

5.1.1.1. Estão classificados para  a segunda fase os candidatos que alcançarem, no 
mínimo, 50% de acertos na prova escrita objetiva. 

5.1.1.2. O resultado da 1ª Fase com a relação nominal dos candidatos classificados para a 
2ª Fase  será divulgado no site do HO REDENTORA, no endereço eletrônico 
http://www.horedentora.com.br, na data 16 de janeiro de 2023, as 13:30. 

5.1.2. SEGUNDA FASE – PROVA PRÁTICA OBJETIVA DOCUMENTADA POR MEIOS 
GRÁFICOS e/ou ELETRÔNICOS – Peso 40% (quarenta por cento), será aplicada para os 
candidatos habilitados na Primeira Fase, versando, sobre conhecimentos obtidos no curso de 
graduação em medicina com a mesma pontuação para cada uma delas, versando sobre: Cirurgia 
Geral, Clínica Médica, Medicina Preventiva e Social (Saúde Coletiva e Medicina Geral de Família 
e Comunidade), Obstetrícia e Ginecologia e Pediatria, sendo quatro questões de cada área, 
totalizando vinte questões, que será documentada por meios gráficos e/ou eletrônicos. Será 
respondida na folha de gabarito. Serão vinte casos clínicos. Essas questões serão projetadas na 
tela e o candidato terá três minutos para responder cada questão. As questões não serão 
reapresentadas, ou seja, o candidato não terá oportunidade para rever a questão. Será realizada 
na data de 16 de janeiro de 2023 das 15:00 as 16:00 horas. 
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  O resultado da 2ª Fase será divulgado com a relação nominal dos candidatos 
classificados para a Analise e Arguição do Currículo e Entrevista, será divulgado no site do 

HO REDENTORA, no endereço eletrônico http://www.horedentora.com.br, na data 16 de janeiro 
de 2023, até 20:00. 

   5.1.3. ANÁLISE E ARGUIÇÃO DO CURRÍCULO E ENTREVISTA – Peso 10% (dez por 
cento - A análise do Currículo será de responsabilidade da Banca Avaliadora e seguira os 
critérios adotados e pela Comissão de Residência Médica desta Instituição, será realizada na 
data de 17 de janeiro de 2023 a partir das 14:00 horas. 

   5.1.3.1.  Não será aceito inclusão de nenhum documento durante a Analise e Arguição do 
Currículo e Entrevista. 

 

6. LOCAL E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS: 
6.1. As provas previstas neste Edital serão realizadas no HO REDENTORA -  Centro de 

Estudos Eloy Pereira, localizado na cidade de São José do Rio Preto, SP, na  Rua: Voluntários de 
São Paulo, nº 3855, Bairro Redentora, CEP 15015-200. 

6.2. A 1ª Fase - será realizada no dia 16 de janeiro de  2023. Os candidatos deverão 
chegar às 07:30 (meia hora de antecedência) e a prova terá início às 08:00 horas. A duração total 
será de 04 (quatro) horas. O acesso ao local de realização das provas será fechado às 08:00 
horas, observando-se o horário oficial de Brasília/DF. Após esse horário, não será permitida, em 
nenhuma hipótese, a entrada de candidato. 

6.2.1. O candidato deverá comparecer ao local designado para realizar as provas nas 
datas e horários determinados, munido do documento de identidade oficial com foto (original), e 
também de caneta esferográfica de tinta preta, ou azul, produzida com material transparente. 

6.3. A  2ª Fase  será realizada no dia 16 de janeiro de 2023. Os candidatos deverão chegar 
às 14:30 horas (meia hora de antecedência) e a prova terá início às 15:00 horas, munido do 
documento de identidade oficial com foto (original), e também de caneta esferográfica de tinta 
preta, ou azul, produzida com material transparente. 

6.3.1. 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 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. 

6.4. NÃO haverá segunda chamada em nenhuma das Fases do Processo Seletivo, seja 
qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato. O candidato que 
não comparecer no horário previsto estará automaticamente excluído deste Processo Seletivo. 

6.5. Nenhum candidato fará prova fora do dia, horário e locais determinados neste Edital. 

6.6. NÃO haverá substituição do Cartão de Resposta por erro do candidato. 

6.7. Após o início das provas, não será permitida a entrada de nenhum candidato, sob 
qualquer pretexto. 

6.8. Será ANULADA a questão que apresentar rasura, omissão ou duplicidade de resposta 
ou que estiver em desacordo com as orientações para preenchimento do Cartão de Resposta. 

6.9. NÃO será permitida a consulta a nenhuma espécie de livro, revista, folheto ou similar. 

6.10. O candidato não poderá entrar no local das provas portando relógio, dispositivo ou 
aparelho eletrônico ou quaisquer outros meios que sugiram a possibilidade de comunicação. 
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 6.11. Na primeira fase os três últimos candidatos somente poderão sair juntos do local da 
prova. 

6.12. O candidato deverá transcrever as respostas das questões da 1ª Fase para o Cartão 
de Resposta, que será o único documento válido para a correção dessa avaliação. 

  6.13. O candidato NÃO poderá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer modo, 
danificar o seu Cartão de Resposta, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da 
impossibilidade de realização da correção; 

  6.14. O caderno de questões da 1ª Fase deverá ser entregue pelo candidato junto com o 
Cartão de Resposta, sendo vedada, em qualquer hipótese sua retirada do local da aplicação da 
prova. 

6.15. O Cartão de Resposta será o único documento válido para correção, devendo o 
candidato, portanto, conferir as informações contidas nesse documento e assinar seu nome no 
local apropriado. 

6.15.1. O preenchimento do Cartão de Resposta é de inteira responsabilidade do 
candidato, que deverá conferir o seu número de inscrição e  proceder conforme as instruções 
específicas contidas na capa do caderno de questões. 

6.15.2. A identificação de rasura, omissão, duplicidade de respostas no Cartão de 
Resposta motivará a anulação da questão. 

6.16. Será automaticamente excluído e eliminado do Processo Seletivo o candidato que: 

6.16.1. Apresentar-se após o horário previsto para o fechamento do acesso ao local de 
realização das provas, conforme orientações contidas no item 6.2 e/ou 6.3; 

6.16.2. Não apresentar documento de identificação, conforme especificação deste Edital; 

6.16.3. Não comparecer a uma das fases das provas, ou em todas, seja qual for o motivo 
alegado; 

6.16.4. Ausentar-se do local de prova sem o acompanhamento do fiscal; 

6.16.5. Utilizar meios ilícitos para executar a prova; 

6.16.6. Não devolver o Cartão de Resposta e o Caderno de Questões ao final do tempo 
previsto para a realização da prova. 

6.16.7. Estiver fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico ou de comunicação 
(telefones celulares, relógio, agenda eletrônica, notebook, smartphone, tablet, smartwatch, 
receptor, gravador ou outros equipamentos similares), bem como de protetores auriculares; 

6.16.7.1. Os aparelhos eletrônicos deverão permanecer desligados e lacrados até a saída 
do candidato do local de realização da prova. 

6.16.7.2. O HO REDENTORA não se responsabilizará por perda ou extravio de 
documentos, objetos ou equipamentos eletrônicos ocorridos no local de realização das provas, 
nem por danos neles causados. 

6.16.8. Estiver usando boné ou chapéu de qualquer espécie. 

6.16.9. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 

6.17. NÃO haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação da 
prova, que inclui o preenchimento do Cartão de Resposta e sua entrega. 

6.18. A burla ou a tentativa de burla a qualquer das normas definidas neste e/ou em outros 
Editais relativos ao Processo Seletivo, bem como o tratamento desrespeitoso a qualquer pessoa 
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envolvida na aplicação da prova, motivarão a eliminação do candidato, sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis. 

6.19. O candidato NÃO poderá levar o Caderno de Questões, em nenhuma hipótese, 
devendo devolvê-lo, junto com o Cartão de Resposta, ao fiscal responsável. 

 6.20. O candidato só poderá se retirar do local de realização da prova após 60 (sessenta) 
minutos do horário de início.  

  6.21. Mesmo após o encerramento de todo o processo seletivo,  não serão fornecidos 
exemplares de cadernos de questões.  

6.22. O tempo de duração das provas inclui o tempo de preenchimento da folha de 
resposta. 

6.23. Caso o número de  inscritos, ultrapasse o número de assentos disposto no anfiteatro, 
a COREME   do HO REDENTORA, irá alterar o local da prova, e informará os candidatos via e-
mail,  com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência. 

 

7. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: 
7.1. O candidato que desejar interpor recursos contra o resultado da 1ª e/ou 2ª fase deverá 

protocolar na Secretaria da COREME , localizada à Rua: Voluntários de São Paulo, 3855 – São 
José do Rio Preto /SP, no horário das 07:00 ás 14:00 e das 15:30 ás 17:00, em até dois dias 
úteis, após a realização da 1ª e 2ª fase. Após essa data, NÃO serão aceitos pedidos de 
interposição de recurso. O candidato deverá preencher o formulário de interposição de recurso 
que estará disponível na COREME,   Rua: Voluntários de São Paulo, 3855, bairro Redentora,  
São José do Rio Preto-SP. 

7.2. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso 
inconsistente, intempestivo ou meramente protelatório será preliminarmente indeferido. O recurso  
não poderá conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que 
identifique o candidato, sob pena de ser indeferido. NÃO será aceita a interposição de recursos 
via postal, via fax, via correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo.  

7.2.1. Se, do exame dos recursos resultar anulação ou alteração de gabarito oficial 
preliminar de questão integrante da 1ª Fase, a pontuação ou alteração correspondente ao recurso 
interposto será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido, 
observando o Programa de Residência Médica. 

7.2.2. Todos os recursos serão analisados e as justificativas das alterações ou anulações 
do resultado serão divulgadas no site do HO REDENTORA  no endereço eletrônico 
http://www.horedentora.com.br, na data de 19 de janeiro de 2023  (a partir das 16:00 horas). 

7.2.3. Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos. 

7.2.4. Em nenhuma hipótese, serão aceitos pedidos de revisão de recursos, recursos 
contra recursos e/ou recurso contra gabarito oficial definitivo ou recurso contra o Resultado Final. 

7.3. O resultado oficial definitivo será divulgado no site do HO REDENTORA, após a 
análise dos recursos interpostos, no endereço eletrônico http://www.horedentora.com.br, na data 
provável de 23 de janeiro de 2023. 

7.4.  Para o recurso referente a 2ª fase do Processo Seletivo serão aplicados, no que 
couber o disposto nos itens 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 e 7.2.4.  

7.5.  NÃO serão aceitas interposições de recursos referentes a  resultado da Análise de 
Currículo e Entrevista, disposto no item 5.1.3. 

7.6.  Os recursos deverão ser protocolados pessoalmente ou por procuração oficialmente 
constituída,  digitados, assinados e apresentados em duas vias. 
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  7.7.  Os recursos deverão ser fundamentados, com argumentação lógica e 
consistente, cabendo 01 recurso para cada questão. 

 

 8. DA VALORIZAÇÃO DE CRITÉRIOS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 
 8.1.  De acordo com a Resolução CNRM nº. 02, de 27 de agosto de 2015, o candidato que 
anteriormente à data de início do Programa de Residência Médica tiver participado e cumprido 
integralmente o Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica - PROVAB a partir 
de 2012 ou ingressado nos Programas de Residência em Medicina de Família e 
Comunidade/Medicina Geral de Família e Comunidade - PRMGFC, a partir de 2015, e concluído 
o programa, receberá pontuação adicional na nota de todas as fases descritas neste Edital, 
considerando-se os seguintes critérios: 

a)10% (dez por cento) nas notas acima descritas para programas de acesso direto para 
quem concluir 1 (um) ano de participação nas atividades do PROVAB; 

b) 10% (dez por cento) nas notas do processo seletivo para quem concluir a programação 
prevista para os 2 (dois) anos do PRMGFC, para acesso posterior a outras especialidades. 

8.2. O candidato que tiver participado e cumprido integralmente o estabelecido no 
PROVAB, devidamente comprovado, receberá pontuação adicional na nota total obtida nas fases  
da seleção, conforme critérios estabelecidos no Capítulo II da Resolução CNRM nº 02/2015 e na 
Resolução CNRM Nº 35/2018. 

8.3.  A pontuação adicional que trata o item 8 e suas alíneas não poderá elevar a nota final 
do candidato para além da nota máxima prevista. 

8.4. Para este Processo Seletivo, estarão aptos a requerer a utilização da pontuação 
adicional os participantes do PROVAB que tenham os nomes publicados em lista atualizada 
periodicamente no sítio eletrônico do Ministério da Educação (http://portal.mec.gov.br/residencias-
em-saude). 
 8.5. O candidato que tiver participado e cumprido integralmente o estabelecido no 
PRMGFC, deverá comprovar esta condição, por meio do envio de uma declaração assinada pela 
respectiva COREME, informando que o candidato concluiu o programa. 
 8.6.  De acordo com o art.10 da Portaria MS nº 492, de 23 de março de 2020, será 
garantida aos alunos que estiverem cursando o 5º e 6º ano de Medicina, participantes da Ação 
Estratégica "O Brasil Conta Comigo", a pontuação adicional de 10% (dez por cento) no processo 
de seleção pública para Programas de Residências em Saúde promovidos pelo Ministério da 
Saúde.  

8.7.  O candidato que se enquadrar no disposto na cláusula 8.6,  que tiver participado e 
cumprido integralmente o estabelecido na Ação Estratégica "O Brasil Conta Comigo", deverá 
comprovar esta condição por meio do envio de certificado de participação emitido pelo Ministério 
da Saúde, por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES). 
 8.8. Considera-se como tendo usufruído da pontuação adicional de 10% o candidato que 
tiver iniciado o programa de Residência Médica para o qual foi selecionado, utilizando tal 
pontuação, não podendo ser utilizada esta pontuação adicional mais de uma vez. 
 8.9. Os candidatos que queiram fazer uso da pontuação adicional deverão protocolar  
requerimento na  COREME, localizada à Rua: Voluntários de São Paulo, 3855 – São José do Rio 
Preto /SP, no horário das 07:00 ás 14:00 e das 15:30 as 17:00 de segunda a quinta-feira, e as 
sextas-feiras das 07:00 ás 14:00 e das 15:00 as 16:00, até 06 de janeiro de 2023,  pessoalmente,  
ou  por  procurador  devidamente constituído, com firma reconhecida, os documentos 
comprobatórios: 
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  a) Fotocópia autenticada do Certificado de Conclusão ou a declaração original de 
previsão de conclusão do PROVAB, emitido pela Secretaria de Gestão do Trabalho e da 

Educação na Saúde/MS (SGTES); 
b) Declaração de estar cursando Residência em Medicina de Família e 

Comunidade/Medicina Geral de Família e Comunidade, com previsão de conclusão em   
Fevereiro/2023, devidamente assinada pela respectiva COREME em cópia reprográfica 
autenticada em cartório; 

c) certificado de participação, com a respectiva carga horária, na Ação Estratégica "O 
Brasil Conta Comigo", emitido pelo Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Gestão do 
Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES). 

d) declaração de não ter utilizado a pontuação para matrícula em outro Programa de 
Residência Médica (ANEXO III). 
 8.10. O candidato que tenha participado do Programa de Valorização do Profissional da 
Atenção Básica – PROVAB e solicitado à pontuação adicional   terá essa pontuação adicional 
considerada na nota de todas as fases caso o seu nome esteja publicado em lista no site do 
Ministério da Educação. 
            8.11. A pontuação adicional será aplicada na 1ª fase, após a classificação, modificando a 
colocação, e também nas demais fases dentro da mesma perspectiva. 
 8.12. A bonificação será acrescida à nota do candidato, caso ele obtenha a nota mínima 
para habilitação na prova objetiva deste Edital. 
 8.13. Não serão avaliados documentos ilegíveis e/ou com rasuras ou proveniente de 
arquivo corrompido. 
 8.14.  Fará jus à pontuação adicional o candidato que participar de todas as fases do 
concurso.  

8.15. Os que candidatos que não protocolarem na COREME os  documentos descritos nas 
letras  a) a d) da Cláusula  8.9,   até  o  dia 06 de janeiro de 2023 no horário das 07:00 ás 14:00 e 
das 15:30 as 17:00 de segunda a quinta-feira, e as sextas-feiras das 07:00 ás 14:00 e das 15:00 
as 16:00, demonstrando o interesse pela pontuação adicional, ficam excluídos da bonificação. 

8.16. Os documentos encaminhados terão validade somente para este Processo Seletivo. 
      
 
9. RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO: 
9.1. O critério para definição do resultado final dos candidatos ao Programa de Residência 

Médica em Oftalmologia do HO RENDENTORA será considerado a partir da soma da pontuação 
obtida nos subitens 5.1. (Prova escrita – Peso 5 ) ,  5.1.2. (Prova Prática – Peso 4)  e 5.1.3 
(Análise de Currículo e Entrevista- 1), observando-se, para fins de cálculo, a utilização de duas 
casas decimais após a vírgula. 
Resultado Final = (Pontuação obtida no subitem 5.1 + Pontuação obtida no subitem 5.1.2. + Pontuação 
obtida no subitem 5.1.3)  

9.2. Todos os cálculos citados neste Edital serão considerados até a segunda casa decimal 
após a vírgula. 

9.3. Serão considerados, para efeito de classificação, o resultado final da pontuação obtida 
pelo candidato, conforme o subitem 9.1, em ordem decrescente, da maior para a menor 
pontuação. 

9.3.1. Os candidatos habilitados à matrícula nos Programas de Residência Médica 
constantes deste Edital serão classificados em ordem decrescente, conforme a pontuação obtida 
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no Resultado Final, obedecendo-se ao número de vagas ofertadas por programa de 
residência para o presente Processo Seletivo. 

  9.3.2. O Resultado Final e a classificação serão divulgados na página eletrônica  do  HO 
REDENTORA   no endereço eletrônico http://www.horedentora.com.br, na data de 23 de janeiro 
de 2023. 
 

  10. CRITÉRIOS DE DESEMPATE: 
  10.1. Em caso de empate entre candidatos no resultado final na última posição disponível 
para habilitação à matrícula, serão utilizados, como critérios de desempate, respectivamente: 

10.1.1. A maior pontuação obtida na 1ª Fase; 

10.1.2. A maior pontuação obtida na 2ª Fase; 

10.1.3. Maior nota na análise de currículo e entrevista; 

10.1.4. A idade, considerando-se o ano, o mês, o dia e a hora de nascimento, com 
privilégio para o candidato mais velho. 

 

11. REQUISITOS PARA MATRÍCULA: 
11.1. Os candidatos classificados e habilitados nesse Processo Seletivo, observando-se ao 

limite de vagas ofertadas por Programas de Residência Médica, deverão realizar a matrícula, 
apresentando ficha de cadastro devidamente preenchida e  os documentos originais e suas 
correspondentes cópias, as quais deverão ser atestadas, mediante  apresentação do original, 
conforme relação abaixo: 

a) Certidão de casamento, nascimento, ou divorcio (cópia legível); 

b) Certificado de reservista (cópia legível) para os candidatos do sexo masculino; 

c) Registro no Conselho Regional de Medicina - CRM (cópia legível); 

d) Certidão de regularidade emitida pelo Conselho Regional de Medicina (CRM) (original e 
cópia); 

e) Documento de Identidade Oficial (cópia); 

f) Para estrangeiros: cópia legível da carteira do RNE (Registro Nacional de Estrangeiro) e 
cópia autenticada do visto de permanência definitiva no Brasil; 

g) Título de eleitor e Comprovante de quitação e obrigações eleitorais (cópias legíveis); 

h) Cadastro de pessoas físicas - CPF (cópia legível); 

i) Uma foto 3x4, modo frontal, recente, colorida; 

j) Diploma de  médico,  cópia legível (frente e verso) ou declaração de conclusão, com data 
recente, expedidos pela Coordenação do Curso da Instituição ministradora reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC); 

k) Para graduados no exterior: original e   cópia legível do diploma de graduação em 
Medicina (frente e verso), expedido por escola médica do exterior e documento de revalidação 
desse diploma por universidade pública competente no Brasil, na forma da legislação vigente. 
Quando estrangeiro, apresentar cópia autenticada do visto de permanência definitivo no Brasil ; 

l) Comprovante do NIT (Número de Identificação do Trabalhador) ou Comprovante de 
inscrição como autônomo no INSS ou Carteira de Trabalho ou PIS/PASEP ou ainda comprovante 
de inscrição junto ao INSS, que poderá ser obtido no site da DATAPREV - (original e cópia 
legível); 
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m) Comprovante de residência atualizada (cópia legível); 

  n) Comprovante do grupo sanguíneo e fator RH;  

o)  Cartão Nacional de Saúde – CNS  (cópia legível);  

    p) Carteira de Vacinação atualizada + todas as doses da COVID-19  (cópia legível); 

  q) Currículo impresso da plataforma Lattes ou  Curriculum Vitae.  

 11.2. A matrícula somente será efetivada após a verificação e comprovação dos 
documentos apresentados. 

11.3. Não será aceita matrícula, em hipótese alguma, na falta de qualquer um dos 
documentos mencionados nos itens 11.1. 

11.4. A matrícula poderá ser realizada por terceiros, desde que esteja portando autorização 
do candidato por escrito com firma reconhecida. 

11.5. A declaração de conclusão do Curso de Medicina (letra J), será aceita a título 
provisório,  para fins de matrícula, devendo ser apresentado o diploma no prazo de 90 (noventa) 
dias do início do Programa de Residência Médica, sob pena de indeferimento da matrícula para o 
ano seguinte e o respectivo registro no CRM.  

11.6. O período de matrícula para o Programa de Residência Médica do HO REDENTORA   
será de 01/02/2023 a 03/02/2023, pessoalmente na sede do HO REDENTORA  na Rua: 
Voluntários de São Paulo, 3855 – São José do Rio Preto /SP, no horário das 07:00 ás 14:00 e 
das 15:30 ás 17:00, observando-se o horário oficial de Brasília/DF.  

 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS: 
12.1. O candidato, ao inscrever-se no Processo Seletivo de que trata este Edital, estará, 

automaticamente, declarando ter tomado conhecimento de todas as regras nele constantes e das 
normas e resoluções emanadas da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) e de 
outras pertinentes ao tema. 

12.2. O candidato, no ato da matrícula, receberá cópia do Regimento Interno da 
Residência Médica do HO REDENTORA, acompanhado do Termo de Compromisso do referido 
regimento. Esse Termo de Compromisso deverá ser entregue assinado na COREME, até o dia 01 
de março de 2023, sem o qual estará impedido de iniciar o Programa de Residência Médica. 

12.3. A qualquer tempo, poder-se-á anular a inscrição, prova ou convocação do candidato, 
desde que verificadas falsidade de declarações ou irregularidades nas provas ou documentos ou, 
ainda, não atendidas às exigências contidas neste Edital. 

12.4. A taxa de inscrição NÃO será devolvida em nenhuma hipótese, exceto se o fato 
ocorrer por culpa exclusiva da administração do HO REDENTORA. 

12.5.   A convocação dos candidatos classificados para o preenchimento das vagas não 
preenchidas será realizada através de e-mail, após, período de matricula -  Vide  item 11.6.  

12.6. Será considerado desistente o candidato que NÃO comparecer no  período descrito 
no item 11.6   para efetuar a matrícula, sendo, então, convocado o candidato seguinte melhor 
classificado. 

12.7. A falta da apresentação de qualquer documento do item 11 (REQUISITOS PARA 
MATRÍCULA) implicará a paralisação do processo de matrícula, sendo o candidato considerado 
desistente. 

12.8. Será considerado desistente, ainda, o candidato que NÃO comparecer no dia 01 (um) 
de março de 2023, às 07:00 horas, no HO  REDENTORA,  na  Rua: Voluntários de São Paulo, nº   
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3855, Bairro Redentora, São José do Rio Preto – SP,  para início do Programa de  
Residência Médica, exceto por questões relacionadas à saúde, acidentes ou outros motivos 

graves alheios à vontade do candidato, tornando impossível a sua presença. Essa motivação 
deverá ser devidamente comprovada. 

  12.9. A análise dos motivos e comprovantes do não comparecimento será de 
responsabilidade da Comissão organizadora do Processo Seletivo do HO REDENTORA, sem 
possibilidade de recurso. 

12.9.1. Não será permitido o adiamento da Residência para anos futuros, a não ser nos 
casos previstos na legislação específica da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM). 

12.10. A carga horária da Residência Médica será estabelecida de acordo com a legislação 
específica da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM). 

12.11. Ao médico residente é assegurada bolsa no valor de R$ 4.106,09 (quatro mil, cento 
e seis reais e nove centavos), em regime especial de treinamento em serviço de 60 (sessenta) 
horas semanais, conforme disposto na Portaria Interministerial nº 9, de 13 de outubro de 2021, 
publicada no D.O.U Nº 195, de 15 de outubro de 2021. 

12.12. A Instituição de saúde responsável por Programas de Residência Médica oferecerá 
ao médico residente, durante todo o período de residência, condições adequadas para repouso e 
higiene pessoal durante os plantões e alimentação, conforme disposto no art. 4º e § 5º da Lei nº 
6.932, de 07 de julho de 1981. 

 
13 - CRONOGRAMA: 

ETAPA DATA 

Solicitação de isenção da taxa de inscrição. 
29 e 30 de dezembro de 2022 

07:00 ás 14:00 e das 15:30 as 17:00 de 
segunda a quinta-feira, e as sextas-feiras das 

07:00 ás 14:00 e das 15:00 as 16:00 

Resultado da análise do pedido de isenção da taxa de inscrição. 31 de dezembro de 2022 

*Período de inscrição. 29/12/2022 a 12/01/2023 

*Período de Inscrição por via correios SEDEX 10   29/12/2022 a 06/01/2023 

*Período de Inscrição pessoalmente na sede da COREME 

29/12/2022 a 12/01/2023 
 

07:00 ás 14:00 e das 15:30 as 17:00 de 
segunda a quinta-feira, e as sextas-feiras das 

07:00 ás 14:00 e das 15:00 as 16:00 

Data da 1ª Fase  do Processo Seletivo ao  Programas  de Residência Médica em 
Oftalmologia  

16/01/2023 
08:00 ás 12:00 

Divulgação do resultado da 1º Fase 16/01/2023 
até   ás 13:30 

Data da 2ª Fase  do Processo Seletivo ao  Programas  de Residência Médica em 
Oftalmologia 

16/01/2023 
15:00 ás 16:00 

Divulgação do resultado da 2º Fase e classificados pra Analise e Arguição do Currículo 
e Entrevista 

16/01/2023 
até as 20:00 

Analise e Arguição do Currículo e Entrevista 17/01/2023 
as 14:00 

Divulgação do Resultado e Classificação Final do Processo Seletivo ao Programa de 
Residência Médica em Oftalmologia do HO REDENTORA  2023 23/01/2023 

Período de matrícula ao Programa de Residência Médica – 2023 
01/02/2023 a 03/02/2023 

07:00 ás 14:00 e das 15:30 ás 17:00 
 

Início do  Programa  de Residência Médica HO REDENTORA  - 2023 01 de março de 2023 
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 13.1. O Cronograma para  BONIFICAÇÃO (PROVAB/PRMGFC/Ação Estratégica “O Brasil 
Conta Comigo”) está descrito no item 8.15 do presente edital.   

 

14. DISPOSIÇÕES FINAIS: 
14.1. É vedado ao médico residente repetir Programa de Residência Médica em 

especialidade que já tenha anteriormente concluído, em Instituição do mesmo ou de qualquer 
outro Estado da Federação. 

14.2. Conforme a Resolução CNRM nº 04/2011, de 30 de setembro de 2011, art. 1º, 
parágrafos 1º a 4º: 

14.2.1. "Todo médico convocado para servir as Forças Armadas, matriculado no primeiro 
ano de Programa de Residência Médica credenciado pela Comissão Nacional de Residência 
Médica (CNRM), poderá requerer a reserva da vaga pelo período apenas 01 (um) Programa de 
Residência Médica em todo o Território Nacional, pelo período de  1 (um) ano. O pedido de 
trancamento deverá ser feito por escrito e sua aceitação pela Instituição ofertante do Programa de 
Residência Médica será obrigatória". 

14.2.1.1. "A concessão a qual se refere o caput deste artigo será estendida aos médicos 
residentes, tanto homens quanto mulheres, que se alistem voluntariamente ao Serviço Militar, 
desde que seu alistamento tenha sido efetuado anteriormente à matrícula no Programa de 
Residência Médica no qual se classificou"; 

14.2.1.2. "O número de vagas trancadas para esse fim não poderá exceder o número de 
vagas credenciadas para o Programa e Residência Médica"; 

14.2.1.3. "Em cada Processo Seletivo realizado, o limite de vagas trancadas para esse fim 
é igual ao número de vagas credenciadas e de bolsas ofertadas"; 

14.2.1.4. "Ao candidato classificado em mais de um Programa de Residência Médica será 
garantido o trancamento de vaga somente em 01 (um) programa no qual tenha se matriculado, 
sendo considerado desistente dos demais"; 

14.2.2. O requerimento de que trata o art. 1º, Resolução CNRM nº 04/2011, de 30 de 
setembro de 2011, deverá ser formalizado na Comissão de Residência Médica - COREME da 
Instituição onde o médico está matriculado, em até 30 (trinta) dias consecutivos após o início ao 
Programa de Residência Médica. 

14.3. O trancamento de matrícula para prestação do Serviço Militar implicará a suspensão 
automática do pagamento da bolsa do médico residente até o seu retorno ao Programa. 

14.4. A vaga aberta em decorrência do trancamento previsto na Resolução CNRM nº 
04/2011, de 30 de setembro de 2011 será preenchida sempre que houver candidato aprovado 
além do limite de vagas previstas em Edital, no mesmo Processo Seletivo e para o mesmo 
Programa. 

Parágrafo único - O preenchimento dessa vaga deverá observar, rigorosamente, a 
classificação obtida no Processo de Seleção. 

14.5. O reingresso do médico residente com matrícula trancada em decorrência de 
prestação de Serviço Militar dar-se-á mediante requerimento à COREME, até o dia 30 de julho do 
ano em que esse médico estiver prestando Serviço Militar, ou seja, do ano anterior ao ano de 
reintegração ao Programa de Residência Médica. 

Parágrafo único - O não cumprimento do disposto no caput deste artigo implicará na perda 
automática da vaga. 

14.6. A reserva de vagas prevista na Resolução CNRM nº 04/2011, de 30 de setembro de 
2011, em observância à Nota Técnica nº 35/2017/CGRS/SESU do Ministério da Educação  
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(MEC), "restringe-se a médicos residentes que prestam Serviço Militar, obrigatório ou 
voluntário, e não se aplica a curso outros, de formação de oficiais, ofertados pelas Forças 

Armadas". 

14.7. Em observância à Resolução CNRM nº 01, de janeiro de 2017, art. 8º, "O residente 
efetivamente matriculado ao Programa de Residência Médica que deixar de se apresentar ou e 
justificar sua ausência, por escrito, em até 24 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" 

14.7.1. Após a matrícula, o candidato aprovado, em caso de desistência da vaga, deverá 
formalizá-la por escrito.  

14.7.2. Em caso de desistência de algum candidato ou Residente Médico já matriculado 
será convocado o próximo candidato classificado, respeitada a ordem de classificação e o limite 
máximo de trinta dias após a data de início dos programas, conforme resolução em vigor. 

14.8. Os candidatos matriculados deverão apresentar no momento da realização da 
matricula, os seguintes documentos: 

14.8.1. Comprovante de vacinação (vacinas Hepatite B e DT) - original e cópia; 

14.8.2. Exame de Hepatite B - HBSAg / ANTI-HBS, Hepatite C - Anti-HCV - original e 
cópia; 

14.8.3. Hemograma Completo - original e cópia. 

14.9. Os candidatos que participarem do Processo Seletivo aos Programas de Residência 
deste Edital e que não foram aprovados poderão retirar sua documentação no período de 01 a 29 
de abril 2023 das 07:00 ás 14:00 e das 15:30 as 17:00 de segunda a quinta-feira, e as sextas-
feiras das 07:00 ás 14:00 e das 15:00 as 16:00,  observando-se o horário oficial de Brasília/DF. 
Caso não o façam no período determinado, a documentação será devidamente descartada . 

14.10.  A comissão organizadora não se responsabiliza por falhas de comunicação 
decorrentes da mudança de dados constantes na ficha de inscrição (e-mail, telefone, etc.). 

14.11.  O Programa de Residência Médica terá início no dia 01 (primeiro) de março de 
2023, e ou conforme legislação vigente. 

14.12. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos em  conjunto pelos Diretores e  
pelos integrantes da  COREME do HO REDENTORA.  

 

 

São José do Rio Preto,  14  de dezembro de 2022.  

 

Dra. Thaissa Faloppa Duarte – Superintendente  

Dr. Aparecido João Faloppa – Diretor Financeiro 

Dr. José Renato Duarte – Coordenador da COREME 

Dr. Leonardo Pereira  – Supervisor do PRM 

Dra. Thais Tirapelli Tanios – Apoio ao Ensino 
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ANEXO I  
 

 

 

 

Acreditação Hospitalar - ONA 
COREME 

REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE REDUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O 
PROCESSO SELETIVO DE RESIDENCIA MÉDICA EM OFTALMOLOGIA 

Revisão: 

 

04 

Preparado por: 
 

Ana Paula 
Data: 

 

01/12/2022 
Aprovado por: 

 

Dr. José Renato Duarte 
Data: 

 

01/12/2022 
Código do Documento: 

 
RES - 001 

 
 

                                                                                              São José do Rio Preto, _____/_____/_____.       

  

  À COREME 

Eu,______________________________________________________________________portador(a)  do 

CPF ___________________________ e RG ________________________,venho pelo presente, requerer   a   

redução  do  valor  da  taxa  de  inscrição  para   o Processo Seletivo de Residência  Médica para o ano de 

20___ – Acesso Direto 20___ na Especialidade de Oftalmologia, no Hospital de Olhos Redentora, nos 

termos da Resolução CNRM N°07/2010, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 
Assinatura do (a) Candidato(a) 

____/_____/_____ 

________________________________________ 
Coordenador(a) da COREME 

____/_____/_____ 

________________________________________ 
Supervisor(a) do PRM  

____/_____/_____ 

________________________________________ 
Secretaria COREME 
____/_____/_____ 
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ANEXO II 
 

 

 

Acreditação Hospitalar - ONA 
COREME 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO  PARA O PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA 
MÉDICA DO ANO DE 2023. 

Revisão: 

 

02 

Preparado por: 
 

Ana Paula 
Data: 

 

01/12/2022 
Aprovado por: 

 

Dr. José Renato Duarte 
Data: 

 

01/12/2022 
Código do Documento: 

 
RES - 002 

DADOS PESSOAIS 
Nome Completo  
Data de Nascimento  
Local de Nascimento   
Nome Completo-Pai  
Nome Completo-Mãe  
RG / Órgão Emissor  
CPF  
CRM / UF  

ENDEREÇO 
Endereço Completo  
N°  
Complemento  
Bairro  
CEP  
Cidade  
Estado  

CONTATO 
Telefone Comercial (   )                 - (   )                 - (   )                 - 
Telefone Residencial (   )                 - (   )                 - (   )                 - 
Telefone Celular (   )                 - (   )                 - (   )                 - 
e-mail  

FORMAÇÃO ACADÊMICA 
Curso Superior 
 ( Faculdade/Universidade) 

 

Cidade  
Estado  
Ano de Término do Curso  
DECLARO estar de acordo com as Normas estabelecidas no Processo Seletivo para o 1º Ano no Programa de Residência Médica de 
Oftalmologia para o ano de 2023, junto ao Hospital de Olhos Redentora.  
OBSERVAÇÃO: A inscrição estará confirmada após a conferência e a constatação da conformidade dos documentos enviados pelo 
candidato, conforme disposto no Edital nº 001/2022, o preenchimento da inscrição no sistema será realizado pela COREME. Após a 
confirmação da inscrição, será enviado o cartão de inscrição digitalizado ao candidato por meio do endereço de e-mail informado. 
 
 
 

__________________________________, _____ de _____________________ de 20_____. 
 
 
 
 

___________________________________________________________________ 
Assinatura do Candidato (a) 



B10| DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto, quarta-feira, 14 de dezembro de 2022PUBLICIDADE LEGAL
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ANEXO III 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO  
 

 

 

  À COREME 

Eu,______________________________________________________________________portador(a)  do 

CPF ___________________________ e RG ________________________,   para o fim de pontuação 

adicional   do Programa ____________________________________________________________, 

DECLARO,  assumindo, sob as penas da lei, a veracidade  da informação,  não ter utilizado a pontuação 

para matrícula em outro Programa de Residência Médica.   

 

 

São José do Rio Preto ______ de ____________________ de ________ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do (a) Candidato(a) 

Prefeitura Municipal de 
Bady Bassitt

Prefeitura Municipal de 
Tanabi

Proclamas 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

Pregão Presencial nº 047/2022 - Registro de Preços – Reabertura 
– Retificação de edital
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: Pregão 
Presencial nº 047/2022, do tipo “menor valor unitário”. Objeto: Registro 
de preços para aquisição de leite e bebida láctea. Sessão: 09h00 do 
dia 29/12/2022, na sede da Biblioteca Municipal, na Rua Camilo de 
Moraes, 58. Edital retificado completo e maiores informações poderão 
ser obtidas através do site www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail 
licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. Bady Bassitt, 13 de dezembro de 
2022. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal

Edital do Pregão Presencial nº 051/2022
A Prefeitura Municipal de Bady Bassitt faz saber a todos os 
interessados que se encontra aberto o Pregão Presencial nº 
051/2022, referente à contratação de empresa especializada na 
execução de serviços de desobstrução e limpeza de ramais de 
esgoto, desobstrução e limpeza de galerias de águas pluviais 
e desobstrução e limpeza de estações elevatórias de esgoto 
(EEE). O recebimento e abertura dos envelopes ocorrerão no dia 
29/12/2022 às 10h30, na Biblioteca Municipal de Bady Bassitt. Edital 
completo e maiores informações poderão ser obtidas através do site 
www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@badybassitt.
sp.gov.br. Prefeitura Municipal de Bady Bassitt, em 13 de dezembro 
de 2022. Luiz Antonio Tobardini - Prefeito Municipal.

EDITAL DE RETIFICAÇÃO - Pregão Presencial 050/2022
O Prefeito Municipal de Bady Bassitt – SP, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o Edital do Pregão Presencial n° 
050/2022,TORNA PÚBLICO: Fica retificado o Anexo I, para constar 
que o laudo técnico da norma regulamentadora NR-17 poderá ser 
emitido também por engenheiro (registrado no conselho de classe 
CREA), médico do trabalho (registrado no conselho de classe CRM) 
ou por profissional com especialidade em ergonomia (certificado 
pela ABERGO). Ficam inalteradas as demais cláusulas do edital e 
seus anexos, uma vez que a alteração não afetou a formulação das 
propostas, visto que a documentação retificada alterou apenas a 
documentação que deverá ser apresentada pelo vencedor, assim, a 
sessão de recebimento e abertura dos envelopes permanece no dia 
16 de dezembro de 2022 às 15h00min., em cumprimento do disposto 
no Art. 21, § 4º da Lei Federal 8.666/93. Bady Bassitt – SP, 13 de 
dezembro de 2022. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal

Fica a senhora RAQUEL SILVA DE OLIVEIRA CALIXTO, portadora do RG nº 
3858246-SSP/SP e inscrita no CPF sob o nº 139.685.597-11, notificada da 
Rescisão do Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de 
Imóvel Urbano com Alienação Fiduciária em Garantia firmado em 27 de 
Setembro de 2021, por ocasião da aquisição do Lote 18, da Quadra Z do 
Loteamento denominado Estrela do Oriente, na cidade de Bady 
Bassitt/SP, acaso não haja o pagamento das parcelas e IPTU em aberto, 
no prazo máximo e improrrogável de 15 dias, a contar da data de hoje. 
NATHAISA EMPREENDIMENTOS LTDA. - CNPJ nº 42.443.094/0001-07 
 

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E 
AGRÔNOMOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

CONVOCAÇÃO

A Diretoria da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos 
de São José do Rio Preto, CONVOCA todos os Associados em 
pleno gozo de seus direitos,  para Assembléia Geral Ordinária, a ser 
realizada no dia 22 de dezembro de 2022 às 19:00 horas, em sua 
Sede Social, Rua Dr. Raul Silva 1417 – Nova Redentora, conforme 
Capítulo VI Das Assembléias Artigos 40º , 43º e 44º  do Estatuto em 
vigor, para tratar da seguinte Ordem do Dia: - Proposta para Alteração 
do CNAE da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos 
de São José do Rio Preto.

Engº Cesar Antônio Vessani
Presidente

Prefeitura do Município de Tanabi. Pregão Presencial n° 47/2022. 
Objeto: Fornecimento de combustíveis destinados ao abastecimento 
de veículos e máquinas da Prefeitura do Município de Tanabi, Estado 
de São Paulo, ficando designada para o dia 28 de dezembro de 
2022, às 09h15min, à sessão de entrega, credenciamento e abertura 
dos envelopes. O edital completo poderá ser obtido na Prefeitura 
do Município de Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 – Centro – 
TODOS OS DIAS ÚTEIS DAS 09H00 ÀS 15H00 ou pelo site: www.
tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 12 de dezembro de 2022. João Paulo da 
Silveira – Pregoeiro. Alexandre Silveira Bertolini – Prefeito Interino 
do Município. 

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 pretendem casar, apresentando 
os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os 
pretendentes:

1. CLAUDENIR VIÇOZO XAVIER e JANAINA ALESSAN-
DRA BELO, sendo ELE filho de AGENOR FERREIRA 
XAVIER e de EVALINA VIÇOZO XAVIER e ELA filha de 
ADILSON BELO e de JOVITA MARIA DE JESUS BELO;

2. MARCOS ANTÔNIO DENIS e RENATA DOMINGUES 
DA SILVA, sendo ELE filho de JOSÉ STALE DENIS e de 
AMÉLIA MARIA CARMEN YARZON DENIS e ELA filha 
de JOÃO DOMINGUES DA SILVA e de NEIDE FERRARI 
DA SILVA; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se 
alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Car-
tório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 13/12/2022

ESPORTES

Contando com o brilho de 
Lionel Messi e Julián Álvarez, 
a Argentina derrotou a Croá-
cia por 3 a 0 para se tornar a 
primeira finalista da Copa do 
Catar. Após triunfar na tarde 
desta terça-feira (13) no Estádio 
de Lusail, os hermanos aguar-
dam o confronto ente Marrocos 

e França para conhecerem o 
seu adversário na decisão da 
competição.

A Croácia, com a mesma 
equipe titular que segurou o 
Brasil, fez o seu jogo básico: 
prender a posse de bola, tocar 
de lado e permanecer sem 
pressa nenhuma. Dessa forma, 
a equipe europeia fez o tempo 
passar, sem sofrer grandes 
ameaças nos primeiros mo-

mentos.
Isso fez com que a primeira 

chance surgisse apenas aos 
24 minutos, com um chute de 
fora da área de Fernández que 
o goleiro Livakovic pegou em 
dois tempos.

Aos 31 minutos, enfim, 
Álvarez foi lançado em pro-
fundidade e acabou derrubado 
por Livakovic. O juiz italiano 
Daniele Orsato marcou pênalti 

e deu cartão amarelo para dois 
jogadores croatas. O craque 
Lionel Messi cobrou com per-
feição, no alto, e enlouqueceu o 
Estádio de Lusail: 1 a 0.

E para quem imaginava que 
a marcação croata era dura e di-
fícil, como foi diante do Brasil, 
não podia imaginar a facilidade 
de Julián Álvarez em jogada 
individual. O centroavante con-
duziu a bola, deixou para trás 

dois marcadores e chutou na 
saída de Livakovic. Um golaço 
do atacante de 22 anos aos 38 
minutos da etapa inicial.

No lance seguinte, após 
cobrança de escanteio, Ma-
cAllister cabeceou para o chão 
e Livakovic fez uma defesa 
impressionante, evitando o que 
seria o terceiro gol argentino.

No intervalo o técnico Zla-
tko Dalic realizou três subs-

tituições em uma tentativa 
desesperada de empatar a 
partida. Não adiantou muita 
coisa. Aos 12 minutos da eta-
pa final, Messi tabelou com 
Fernández, entrou na área e 
bateu para Livakovic espalmar. 
Os croatas tentaram reagir aos 
16 minutos, quando Perisic 
cabeceou e o goleiro Emiliano 
Martínez saiu da meta para 
afastar o perigo.

Agência BRASIL

Messi e Álvarez levam Argentina à final

O tenista Victor Hugo Pa-
gotto, da Alves & Oliveira Ten-
nis, de Rio Preto, está entres 
os 32 melhores tenistas brasi-
leiros até 17 anos selecionados 
para disputar o Australian 
Open Junior Series, a partir 
desta quarta-feira (14), no 
Rio Tennis Academy, no Rio 
de Janeiro. A Confederação 
Brasileira de Tênis (CBT) di-
vulgou a lista de inscritos para 
o torneio, que será realizado 

RIO-PRETENSES

Tenista de Rio Preto disputa 
Australian Open Junior

pela primeira vez no Ocidente.
O torneio reúne tenistas 

nascidos até 2005, em cha-
ves de 32 jogadores nos nai-
pes masculino e feminino. 
O campeão e a campeã da 
competição receberão um wild 
card (convite) para a chave 
principal do Australian Open 
Junior 2023, com todas as 
despesas pagas (transporte e 
hospedagem) pela CBT e Ten-
nis Australia. O tenista de Rio 
Preto falou sobre a competição 
e diss estar confiante.

Tenista Victor Hugo, rio-pretense disputa campeonato

Da REPORTAGEM

O Grêmio Novorizontino 
segue em ritmo forte a sua 
pré-temporada visando 2023, 
que começa oficialmente pelo 
Paulistão A2, em 15 de janei-
ro, no duelo contra a Portu-
guesa Santista, em Santos. 
A segunda-feira (12) foi de 
trabalhos físicos, técnicos e 
táticos em dois períodos para 
o elenco do aurinegro de Novo 
Horizonte. O lateral-esquerdo 
Roberto, ex-Ituano, foi apre-

FUTEBOL

Novorizontino inicia 
semana de trabalho

sentado oficialmente pelo 
diretor executivo de futebol, 
Michel Alves.

“É com satisfação que nós 
apresentamos o Roberto, vem 
de um ótimo ano e um ótimo 
campeonato pelo Ituano, tive-
mos a felicidade de trazê-lo, 
espero que o desempenho 
dele aqui seja melhor do que 
foi nesta temporada. Seja 
muito feliz, temos as nossas 
pretensões na temporada e 
desejo sucesso a você”, disse 
Michel Alves.

Time apresenta novos reforços

Da REPORTAGEM

Kylian Mbappé e Achraf 
Hakimi deixarão sua amizade 
de lado quando a França en-
frentar o Marrocos na semifinal 
da Copa do Mundo nesta quar-
ta-feira, às 16h, e ambos podem 
tentar cumprir uma promessa 
que fizeram.

“Depois de jogarmos contra 
o Marrocos, tenho que destruir 
meu amigo”, disse Mbappé em 
um vídeo durante uma viagem 
ao Catar em janeiro com o clube 

FRANÇA

COPA DO MUNDO

Mbappé e Hakimi deixam 
amizade de lado hoje

deles, o Paris Saint-Germain.
“Vou dar um chute nele”, 

respondeu um sorridente Haki-
mi.

Com Mbappé no lado es-
querdo do ataque da França, ele 
cruzará com o lateral-direito 
Hakimi, jogador que colocou 
sob sua proteção quando o 
marroquino trocou a Inter de 
Milão pelo PSG em 2021. Os 
dois se sentam um ao lado do 
outro em viagens de avião, jo-
gam videogame e passam férias 
juntos.

Mbappé entra em campo hoje pelo time francês

Agência BRASIL

Divulgação Ozzair Júnior Divulgação


