
AME ITAPEVI REDUZIRÁ TEMPO DE ESPERA
EM DIVERSOS EXAMES CLÍNICOS

Unidade deverá oferecer 26 especialidades para consultas e 17 tipos de exames

 Nos próximos dias, a popula-
ção de Itapevi e de outras cidades da 
Grande São Paulo passará a ter aces-
so a exames gratuitos mais rápidos e 
de qualidade, com a implantação do 
AME Itapevi (Ambulatório Médico de 
Especialidades). Situada no prédio do 
antigo Pronto Socorro Municipal ce-
dido pela Prefeitura de Itapevi para a 
implantação da unidade, foi uma con-
quista da administração municipal jun-
to ao Governo do Estado, e também 
atenderá outros municípios da região.
 Os AME’s são unidades de 
serviços que oferecem atendimentos 
ambulatoriais em especialidades médi-
cas, além de procedimentos diagnósti-
cos de média complexidade. São uni-
dades de referência regional com alta 
resolubilidade em consultas e exames. 
A unidade de Itapevi, por exemplo, 
oferecerá consultas e exames referen-
tes a diversas especialidades médicas, 
proporcionando, assim, agilidade de 
serviço e comodidade para milhares 
de pessoas.
 A principal vantagem do AME 
é a redução do tempo de espera nos 
exames médicos solicitados por pro-
fissionais da rede pública de saúde. 
Além disso, o novo prédio possibilitará 
a redução das distâncias percorridas 
pelos itapevienses para a realização 

de diversos tipos de exames.
 A implantação do AME, ad-
ministrada pelo Governo do Estado, 
beneficiará também os municípios de 
Jandira, Cotia, Vargem Grande Paulis-
ta, Santana de Parnaíba, Pirapora do 
Bom Jesus, São Lourenço da Serra e 
Juquitiba. A estimativa é de que sejam 
realizados cerca de 16 mil consultas e 
quase 11 mil exames a cada mês.
 Algumas consultas – como 
Oftalmologia, Otorrinolaringologia e 
Ortopedia – já podem ser agendadas, 
assim como os exames de Eletroneu-
romiografia e Teste Ergométrico. No 
entanto, a proposta é que a unida-
de ofereça um total de 26 especia-
lidades para consultas e 17 tipos de 
exames. Outros serviços que deverão 
ser disponibilizados são Oftalmologia 
(tonometria, teste ortóptico, campime-
tria, mapeamento de retina, biometria 
ultra-sônica), Cardiotocografia, Rea-
bilitação (fisioterapia, terapia ocupa-
cional, fisiatria, acupuntura), Nutrição, 
Enfermagem, além de pequenas cirur-
gias. 
 Para utilizar o AME Itapevi, 
o munícipe deve se dirigir à unidade 
básica de saúde mais próxima de sua 
residência para receber atendimento 
médico. Se houver necessidade, o mé-
dico fará o devido encaminhamento.
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Secretaria de Administração  
PROCESSO SELETIVO 01/2010
CLASSIFICAÇÃO FINAL
 A Prefeitura do Município de Itapevi torna pública a Listagem Final dos Classificados do Processo Seletivo 
01/2010 para os cargos de Médico Clínica SU / E e Médico Clínica UBS.

Médico Clínico Geral SU/E

Médico Clínico UBS

 A Prefeitura do Município de Itapevi HOMOLOGA o Processo Seletivo 01/2010 para os cardos de Médico Clí-
nico Geral SU / E e Médico Clínico USB, conforme a classificação final dos referidos cargos, publicada nesta edição do dia 
05/02/2010 do Jornal Diário Oficial de Itapevi, disponível também no site de Itapevi e afixado na Secretaria de Administra-
ção – DRH, sito à Avenida Presidente Vargas, nº 405, Jardim Christianópolis – Itapevi – SP.
 
	 •Do	Item	–	“Da	Validade	do	Processo	Seletivo”:
 
 O presente processo terá validade de 12 (doze) meses a contar de sua homologação.
 
	 •Do	Item	–	“Da	Contratação”:

 O contrato terá vigência certa e determinada, vigorando por 30 (trinta) dias, podendo o contrato ser 
prorrogado automaticamente a cada 30 (trinta) dias, salvo se a CONTRATANTE ou CONTRATADO se manifestar 
por escrito contrário à prorrogação, com antecedência de 15 (quinze) dias do vencimento do contrato, respeita-
da a legislação vigente.

Itapevi, 04 de fevereiro de 2010.

Roberto Camal Rachid
Secretário de Administração

HOMOLOGAÇÃO
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PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL PMI –02/02/2010  
PORTARIAS REFERENTE AO PERIODO DE 27/01/2010 A 02/02/2010 
PORTARIAS  
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Concurso Público nº 01/09
CONVOCAÇÃO

P. M. Itapevi – Proc. Nº 02665/09 – Concurso Público nº 01/09 – (Provimento dos Cargos de Agente Administrativo I, 
Agente Administrativo II, Agente de Ação Social, Ajudante Geral, Auxiliar de Contabilidade,Auxiliar de Enfermagem, Assis-
tente Social,  Coveiro, Farmacêutico, Fiscal de Tributos, Lubrificador, Mecânico de Máquinas Pesadas, Pedreiro, Psicólogo, 
Operadores de Máquinas).

O Secretário Municipal de Administração CONVOCA os candidatos CLASSIFICADOS abaixo relacionados nos termos do 
item “Nomeação” do Edital do Concurso Público para o provimento dos cargos da Prefeitura do Município de Itapevi. Os 
classificados deverão comparecer junto à DRH, Avenida Presidente Vargas, nº 405, Jd. Cristianópolis, Itapevi/SP, no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis a contar de 08/02/2010, sob pena de deserção. Itapevi, 05 de Fevereiro de 2010. Roberto Camal 
Rachid – Secretário de Administração.
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EDITAL RESUMO - CONCURSO PÚBLICO PMI 001/2010

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI faz saber que, em vista do disposto no art. 37, inciso II da Cons-
tituição da República Federativa do Brasil, na Lei Orgânica do Município de Itapevi e Leis Municipais vigentes, 
realizará Concurso Público de Provas e ou Provas e Títulos, para o preenchimento dos Cargos Públicos criados 
no quadro de cargos da Prefeitura do Município de Itapevi. O presente Concurso Público destina-se ao cargo da 
cláusula 01 deste edital, vagos, que se vagarem ou forem criados durante o prazo de validade deste.

01. DO CÓDIGO, CARGO, VAGAS, CADASTRO DE RESERVA, ESCOLARIDADE/ EXIGÊNCIAS, VENCIMEN-
TO, JORNADA DE TRABALHO E VALOR DA INSCRIÇÃO:

02. DAS INSCRIÇÕES:

02.01.	As	inscrições	serão	realizadas	nas	modalidades:	PRESENCIAL ou INTERNET.

02.02. Documento necessário para a inscrição: Documento original de Identidade (RG) ou Carteira Nacio-
nal de Habilitação (somente o modelo aprovado pelo art. 179 da Lei nº 9503, de 23 de setembro de 1997), ou 
documento equivalente com foto.

02.03. Das condições necessárias à inscrição:

02.03.01 Ao inscrever-se, o candidato estará declarando, sob pena de responsabilidade civil e criminal, que 
aceita	as	condições	desse	Edital	e	que	atende	as	condições	exigidas	conforme	segue:
a) Preencher o formulário de inscrição (na modalidade PRESENCIAL ou INTERNET) e efetuar o pagamento do 
valor da inscrição através do boleto bancário;
b) Ser brasileiro nato, naturalizado ou cidadão português a quem foi deferida igualdade nos termos do Decreto 
Federal n.º 70.436/72;
c) Estar em dia com o serviço militar, se do sexo masculino;
d) Estar em dia com suas obrigações eleitorais;
e) Gozar de boa saúde física e mental e ter aptidão plena para o exercício das funções do cargo;
f ) Possuir, no ato da nomeação, os requisitos exigidos para o provimento do cargo, conforme constante do 
Edital;
g) Não ter sido condenado por crime contra a Administração e crimes previstos na Lei Federal 11.343, de 
23/08/2006; 
h) Ter idade mínima de 18 anos e máximo de 35 anos na data da nomeação para o cargo público;
i) Não estar, no ato da nomeação, incompatibilizado para nova nomeação em novo cargo público; 
j) Não haverá reserva de vagas para os Portadores de Necessidades Especiais, tendo em vista as peculiaridades 
do exercício das funções inerentes ao cargo, nos exatos termos do artigo 18, inciso II do Decreto Federal n.º 
3.298, de 20 de dezembro de 1989, uma vez que o titular desse cargo estará sujeito à atuação em campo, 
durante o exercício de suas atividades, podendo ser exposto à situações de conflito, inclusive armado, deman-
dando o pleno domínio dos sentidos e das funções motoras e intelectuais.
02.04.	Das	inscrições	PARA	OS	CANDIDATOS	COM	DIREITO	A	ISENÇÃO	DO	VALOR	DA	INSCRIÇÃO:

02.04.01. O candidato interessado a isenção da inscrição para o referido CONCURSO PÚBLICO da Prefeitura 
do Município de Itapevi PMI 001/2010 somente poderá efetuar sua inscrição na MODALIDADE PRESENCIAL, 
uma vez que deverá apresentar os documentos comprobatórios exigidos para a isenção da inscrição.

PERÍODO:	de	22	de	fevereiro	à	05	de	março	de	2010
LOCAL:	GINÁSIO	MUNICIPAL	DE	ESPORTES	-	Av.	Rubens	Caramez,	nº	1000	–	Centro	–	Itapevi/SP.
HORÁRIO:	Das	8:00h	às	12:00	–	13:00	às	17:00h.

02.04.02.	Sobre	a	ISENÇÃO	DO	PAGAMENTO	DO	VALOR	DA	INSCRIÇÃO:

02.04.02.01. Em cumprimento a Lei Municipal nº 1.701 de 08 de Dezembro de 2004, ficam isentos do paga-
mento	 do	 valor	 da	 inscrição:	 os	 candidatos	 que	 residam	 e	 votam	 no	 município	 de	 Itapevi	 há	 mais	 de	 4	 (quatro)	
anos e que estejam desempregados ou que recebam salário no valor de até um salário mínimo.

02.04.02.02.	Os	documentos	necessários	para	a	isenção	do	valor	da	inscrição	são	os	seguintes:

Documentos Comprobatórios exigidos para condição de RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE ITAPEVI há mais de 4 
(quatro)	anos	(devendo	ser	apresentado	os	documentos	originais	para	conferência	de	autenticidade):

Candidato	é	o	Titular	do	Documento:
•	 Cópia	 simples	 de	 comprovante	 de	 residência:	 Conta	 de	 água,	 luz,	 telefone,	 conta	 de	 gás,	 carnê	 de	 IPTU	 ou	
ITR, Notificação do Imposto de Renda, Contrato de Locação, Contrato de Compra e Venda de Imóvel, Escritura 
de Registro de Imóvel, Citação ou Notificação do Poder Judiciário. (Deverão ser apresentados comprovantes de 
residência do mês de fevereiro de 2006 e do mês de fevereiro de 2010 que comprovem os 04 (quatro) anos 
completos).
•	Não	serve	como	comprovante,	as	correspondências	em	geral,	inclusive,	as	enviadas	por	bancos.	

Candidato	NÃO	é	o	Titular	do	Documento:
•	 Cópia	 simples	 de	 comprovante	 de	 residência:	 Conta	 de	 água,	 luz,	 telefone,	 conta	 de	 gás,	 carnê	 de	 IPTU	 ou	
ITR, Notificação do Imposto de Renda, Contrato de Locação, Contrato de Compra e Venda de Imóvel, Escritura 
de Registro de Imóvel, Citação ou Notificação do Poder Judiciário. (Deverão ser apresentados comprovantes de 
residência do mês de fevereiro de 2006 e do mês de fevereiro de 2010 que comprovem os 04 (quatro) anos 
completos).
•	Não	serve	como	comprovante,	as	correspondências	em	geral,	inclusive,	as	enviadas	por	bancos.	
•	 Cópia	 simples	 da	 certidão	 de	 nascimento,	 casamento	 ou	 RG	 que	 comprove	 o	 parentesco	 com	 o	 titular	 do	
documento de comprovação de residência; ou
•	 Declaração	 do	 titular	 do	 documento	 de	 comprovação	 de	 residência,	 com	 firma	 reconhecida,	 que	 comprove	 a	
situação de moradia conjunta.

Documentos Comprobatórios exigidos para condição de ELEITORES NO MUNICÍPIO DE ITAPEVI há mais de 4 
(quatro)	anos	(devendo	ser	apresentado	os	documentos	originais	para	conferência	de	autenticidade):
•	 Cópia	 do	 Título	 de	 Eleitor	 do	 cartório	 eleitoral	 da	 Comarca	 de	 Itapevi,	 com	 emissão	 igual	 ou	 anterior	 a	 feve-
reiro de 2006.
•	Copia	do	Comprovante	de	Votação	da	última	eleição.

Documentos Comprobatórios exigidos para condição de DESEMPREGADO (devendo ser apresentado os docu-
mentos	originais	para	conferência	de	autenticidade):
•	Cópia	simples	da	1ª	folha	da	frente	da	Carteira	de	Trabalho	onde	consta	a	foto	e	assinatura;
•	Cópia	simples	da	folha	da	Qualificação	Civil	da	Carteira	de	Trabalho;
•	 Cópia	 simples	 da	 última	 folha	 do	 Contrato	 de	 Trabalho	 com	 data	 de	 entrada	 e	 saída,	 seguida	 da	 próxima	
página em branco da Carteira de Trabalho;
•	 Declaração,	 disponível	 nos	 Editais,	 de	 que	 não	 possui	 renda	 de	 qualquer	 natureza,	 não	 está	 em	 gozo	 de	
qualquer benefício previdenciário, de prestação continuada, oferecido por sistema de previdência social oficial 
ou privado, e não está recebendo seguro desemprego.

Atenção:	 Não	 será	 concedida	 a	 isenção	 ao	 candidato	 que	 apresentar	 Carteira	 de	 Trabalho	 em	 branco,	 isto	 é,	
sem as devidas anotações de registro e demissão.

Documentos	 Comprobatórios	 exigidos	 para	 condição	 de	 ASSALARIADO	 DE	 ATÉ	 1	 (UM)	 SALÁRIO	 MÍNIMO	 (de-
vendo ser apresentado os documentos originais relativos ao último mês de recebimento para conferência de 
autenticidade):
•	 Cópia	 do	 hollerith,	 contra-cheque,	 recibo	 de	 pagamento	 ou	 documento	 expedido	 pelo	 empregador	 no	 valor	
de até um salário mínimo (R$ 510,00).
•	Declaração,	disponível	nos	Editais,	de	que	recebe	salário	no	valor	de	até	um	salário	mínimo	(R$	510,00).

02.04.02.03. O candidato aprovado no Concurso Público e contratado pela Administração, deverá pagar o 
débito do valor de sua inscrição no primeiro salário que receber.

02.05.	Das	inscrições	PARA	OS	CANDIDATOS	COM	PAGAMENTO	DO	VALOR	DA	INSCRIÇÃO:

02.05.01. Os candidatos que se inscreverem tanto na MODALIDADE PRESENCIAL quanto na MODALIDADE IN-
TERNET, terão suas inscrições efetivadas somente mediante o correto preenchimento do formulário de inscrição 
e o pagamento do boleto bancário dentro do prazo de vencimento do mesmo.

02.05.02.	Inscrição	Presencial:
PERÍODO:	de	22	de	fevereiro	à	05	de	março	de	2010
LOCAL:	GINÁSIO	MUNICIPAL	DE	ESPORTES	-	Av.	Rubens	Caramez,	nº	1000	–	Centro	–	Itapevi/SP.
HORÁRIO:	Das	8:00h	às	12:00	–	13:00	às	17:00h.
PAGAMENTO	 DO	 VALOR	 DA	 INSCRIÇÃO:	 deverá	 ser	 paga	 através	 do	 Boleto	 Bancário	 (retirado	 no	 local	 da	
inscrição), em qualquer agência bancária ou terminal de auto-atendimento, impreterivelmente até o dia 09 de 
março de 2010.

02.05.03.	Inscrição	pela	Internet:
Será realizada diretamente pelo candidato no site - www.equipeassessoria.com.br
PERÍODO:	a	partir	das	08:00h	do	dia	22	de	fevereiro	de	2010	até	às	24h	do	dia	07	de	março	de	2010.
PAGAMENTO	 DO	 VALOR	 DA	 INSCRIÇÃO:	 deverá	 ser	 paga	 através	 do	 Boleto	 Bancário	 (impresso	 pelo	 próprio	
candidato), em qualquer agência bancária ou terminal de auto-atendimento, impreterivelmente até o dia 09 
de março de 2010.
02.05.03.01. Caso a inscrição seja feita pela Internet ainda no dia 07/03/2010, independente de horário, o 
candidato poderá pagar sua inscrição impreterivelmente até o dia 09/03/2010.
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02.05.03.02. O candidato é exclusivamente responsável pelo correto preenchimento e envio do formulário dis-
ponibilizado para as inscrições na modalidade internet, bem como pela correta impressão do Boleto Bancário/
Comprovante de Inscrição, conforme as instruções constantes no site www.equipeassessoria.com.br.

02.05.03.03. O descumprimento das instruções para a inscrição na MODALIDADE INTERNET implicará na não 
efetivação da inscrição.

02.05.03.04. A Equipe Consultoria e a Comissão de Concurso Público da Prefeitura do Município de Itapevi não 
se responsabilizam por solicitações de inscrições na MODALIDADE INTERNET não recebidas por dificuldades 
de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, e 
qualquer outro fator que impossibilite a correta confirmação e envio dos dados para a solicitação da inscrição. 
Também não se responsabilizam por inscrições que não possam ser efetivadas por motivos de dificuldades de 
ordem técnica dos computadores e outros equipamentos no momento da correta impressão dos boletos bancá-
rios, impossibilitando o pagamento dos mesmos na rede de atendimento bancário.

02.05.03.05. O candidato poderá consultar a confirmação do pagamento bancário e efetivação de sua inscri-
ção pelo site www.equipeassessoria.com.br em até 03 (três) dias úteis após a realização do pagamento.

02.06.	Informações	gerais	quanto	às	inscrições:

02.06.01. Não serão aceitas inscrições por via postal, fac-símile, condicional ou fora do período para as inscri-
ções estabelecido neste edital.

02.06.02. Não será aceito o pagamento do valor das inscrições por depósito em caixa eletrônico, via postal, 
fac-símile, transferência eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem de pagamento ou depósito bancário em 
conta corrente, ou por qualquer outra via que não seja a quitação do Boleto Bancário gerado no momento da 
inscrição. O agendamento do pagamento só será aceito se comprovada a sua quitação dentro do período do 
vencimento do boleto.

02.06.03. Cada boleto bancário se refere a uma única inscrição e deve ser quitado uma única vez, até o perío-
do de vencimento e no valor exato constante no boleto bancário. Não haverá devolução da importância paga, 
ainda que constatada à maior ou em duplicidade.

02.06.04. As informações prestadas no formulário de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, 
podendo a Prefeitura do Município de Itapevi excluir do Concurso Público aquele que a preencher com dados 
incorretos, bem como aquele que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posterior-
mente.

02.06.05. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de cargo sob hipótese alguma, por-
tanto, antes de efetuar o pagamento do valor da inscrição, verifique atentamente a opção de cargo a ser esco-
lhida, lendo atentamente as informações relativas ao cargo, principalmente a escolaridade mínima exigida.

02.06.06. Após efetivadas as inscrições, as mesmas não poderão ser canceladas a pedido dos candidatos, por 
qualquer que seja o motivo alegado, não havendo a restituição do valor da inscrição, em hipótese alguma.

02.06.07. Será cancelada a inscrição se for verificado, a qualquer tempo, o não atendimento a todos os requi-
sitos.

02.07. Da Reserva de vagas para Afro-descendentes

02.07.01. No ato da inscrição todos os candidatos deverão declarar no formulário de inscrição PRESENCIAL 
ou	 INTERNET,	 SIM	 ou	 NÃO	 para	 a	 questão:	 “Considera-se	 um	 brasileiro	 afro-descendente?”	 para	 fins	 de	 con-
correr a reserva de 20% das vagas do Concurso Público, de acordo com a Lei Municipal 1.798 de 05 de maio 
de 2006.

02.07.02. Será publicada uma listagem geral de candidatos aprovados e classificados e uma listagem de candi-
datos aprovados, classificados e declarantes de serem brasileiros afro-descendentes, portanto estes concorrerão 
a reserva de 20% de vagas do Concurso Público.

02.07.03. Somente o candidato classificado que tiver assinalado SIM no referido campo de reserva de vagas 
para afro-descendentes será classificado em listagem especial que reserva a cota de 20% para candidatos 
considerados afro-descendentes de acordo com a Lei Municipal 1.798 de 05 de maio de 2006 que segue na 
íntegra neste Edital.

02.07.04. O candidato classificado e que tiver declarado NÃO no referido campo de reserva de vagas para 
afro descendentes, somente concorrerá a listagem geral de classificados, e se classificado NÃO será convocado 
pela listagem de reserva de vagas para afro-descendentes, devendo aguardar a disponibilidade da Prefeitura 
do Município de Itapevi convocar candidatos da listagem geral para nomeação.

02.07.05. Após a publicação da Classificação Final dos candidatos aprovados, não será aceito solicitação de 
alteração na condição de brasileiro afro-descendente.

03.	DAS	EXIGÊNCIAS	PARA	A	NOMEAÇÃO	DO	CARGO:

03.01. Ao ser convocado para nomeação o candidato se submeterá as exigências abaixo, sendo que a não 
comprovação	das	exigências	no	ato	da	nomeação	implicará	na	exclusão	do	candidato:
a) Apresentar todos os documentos pessoais (RG, CPF e Título de Eleitor com comprovante de votação para os 
eleitores que já votaram). Para os candidatos de sexo masculino, estar quite com o serviço militar, apresentar 
todos os documentos acima, mais o certificado de regularidade no serviço militar;
b) Ser brasileiro nato, naturalizado ou cidadão português a quem foi deferida igualdade nos termos do Decreto 
Federal n.º 70.436/72;
c) Ter idade entre 18 (dezoito) e 35 (trinta e cinco) na data da nomeação para o cargo público;
d) Estar em dia com suas obrigações eleitorais;
e) Ter boa conduta na vida privada. A comprovação da boa conduta na vida privada será efetuada através de 
investigação social, por comissão composta por servidores do município de Itapevi.
f ) Comprovar a escolaridade exigida, através de documento original;
g)	 Quando	 da	 nomeação,	 os	 documentos	 de	 escolaridade	 obtidos	 no	 exterior	 serão	 aceitos,	 se	 revalidados	
de acordo com as normas legais vigentes. Estes documentos, bem como quaisquer outros obtidos no exterior, 
deverão estar acompanhados de tradução pública e juramentada.
h) Ter estatura mínima de 1,65m para homem e 1,60m para mulher.
i)	Habilitação	para	dirigir	veículos	-	CNH	–	Carteira	Nacional	de	Habilitação,	no	mínimo	categoria	“B”.	

j) Ter disponibilidade p/ trabalhar em regime especial de serviço, sujeito a escalas e plantões, conforme regu-
lamento em vigor.
k) Não ter sido demitido, em demissão a bem do serviço público, do quadro de servidores da Administração 
Pública de qualquer esfera do Governo, na Administração direta ou indireta, a qualquer tempo, bem como não 
ter sido demitido, em demissão simples, a menos de 05 (cinco) anos.
l) Gozar boa saúde física e mental e ter capacitação física para o exercício do cargo. A saúde física e mental, 
bem como a capacitação física para o exercício do cargo, serão verificadas em exames médico e psicológico 
realizados pela Prefeitura do Município de Itapevi, antes da nomeação e após a comprovação do preenchimento 
das demais condições;
m) Apresentar no ato da nomeação declaração quanto ao exercício ou não de cargo, emprego ou função públi-
ca e sobre recebimento de provento decorrente de aposentadoria e pensão;
n) Não serão nomeados ex-servidores públicos demitidos por justa causa, e/ou exonerados a bem do serviço 
público, em qualquer área da administração pública; bem como os candidatos que tenham sido condenados por 
crimes contra a Administração Pública e crimes previstos na Lei Federal 11.343, de 23/08/2006;
o) Os candidatos aprovados somente serão nomeados por ato explícito da Administração da Prefeitura do Mu-
nicípio de Itapevi e de acordo com as necessidades e disponibilidades financeiras da Administração.
p) Não possuir antecedentes criminais. A Prefeitura do Município de Itapevi, a seu exclusivo critério, poderá 
solicitar atestado de antecedentes criminais ao candidato como exigência à nomeação. 
q) O candidato convocado para nomeação será submetido a exame médico pré-nomeação. Se considerado 
inapto para exercer o cargo, não será nomeado perdendo automaticamente a vaga.
r) A não comprovação de qualquer dos requisitos exigidos, importará na exclusão do candidato do respectivo 
concurso.

04.	FASES	DO	CONCURSO	PÚBLICO:

04.01. De acordo com a Lei Complementar nº 40 de 06 de dezembro de 2006, são fases eliminatórias do 
Concurso	Público	PMI	001/2010:
I. Avaliação Escrita
II. Avaliação Médica (Esta fase será realizada sob a responsabilidade de cada candidato)
III. Teste de Aptidão Física – TAF (de caráter ELIMINATÓRIO)

04.02. Após a Homologação do referido Concurso Público para o cargo deste Edital, os candidatos classificados 
serão convocados na medida da necessidade da Prefeitura do Município de Itapevi para preenchimento das 
vagas	disponíveis	conforme	este	edital	para	participação	nas	seguintes	etapas	do	processo	de	nomeação:
I. Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório (Esta fase será realizada sob a responsabilidade da Prefeitura 
do Município de Itapevi)
II. Investigação Social, de caráter eliminatório (Esta fase será realizada sob a responsabilidade da Prefeitura do 
Município de Itapevi / Guarda Municipal)

05.	DA	PROVA	ESCRITA:

05.01.	A	realização	da	Prova	Escrita	está	prevista	para	o	dia:	11	de	abril	de	2010	(DOMINGO).

05.02. O Termo de Convocação para a Prova Escrita contendo o local e o horário para a realização das Provas 
será publicado no Diário Oficial do Município e, em caráter informativo, estará disponível no site www.equipe-
assessoria.com.br e www.itapevi.sp.gov.br, a partir de 20 de março de 2010. Se o número de inscritos exceder 
a capacidade prevista de escolas para a realização das provas, estas serão realizadas em dois ou três domingos 
a serem definidos ou caso o número de candidatos exceda a oferta de lugares nas escolas da cidade de Itapevi, 
a Equipe Consultoria poderá aplicar a prova em municípios vizinhos.

05.03. Caso necessário, poderá haver mudança na data prevista para a realização da Prova Escrita. Nesse 
caso, a alteração deverá ser publicada com antecedência mínima de 2 (dois) dias da data publicada para a 
realização da prova, no Diário Oficial do Município e, em caráter informativo, estará disponível no site www.
equipeassessoria.com.br e www.itapevi.sp.gov.br. Cabe ao candidato inteira responsabilidade em relação ao 
acompanhamento das publicações referentes a este Concurso Público Edital PMI 001/2010.

05.04. A Comissão do Concurso Público não se responsabilizará por eventuais coincidências de datas e horários 
de provas deste ou de outros Concursos Públicos e/ou Processos Seletivos ou coincidência com quaisquer outras 
atividades ou eventos sociais de interesse dos candidatos.

05.05.	 Obrigatoriamente	 o	 candidato	 deverá	 devolver	 o	 CADERNO	 DE	 QUESTÕES	 juntamente	 com	 o	 GABA-
RITO	 DE	 RESPOSTAS	 ao	 Fiscal	 de	 Sala.	 Em	 nenhuma	 hipótese	 o	 Caderno	 de	 Questões	 será	 considerado	 ou	
revisado para correção e pontuação, nem mesmo no caso de recursos para revisão da pontuação, valendo para 
este fim exclusivamente o Cartão de Respostas do candidato.

06.	DOS	RECURSOS:

06.01. O prazo para interposição de recurso será de 02 (dois) dias úteis, tendo como termo inicial o primeiro 
dia útil subseqüente à publicação dos atos do Concurso Público.

06.02. O candidato que quiser interpor o Recurso deverá fazê-lo por meio de petição acompanhada das razões 
e endereçado à Comissão do Processo Seletivo no setor de Protocolo da Prefeitura do Município de Itapevi - 
Secretaria	 de	 Administração	 à	 Avenida	 Presidente	 Vargas	 nº	 405	 -	 Jd.	 Nova	 Itapevi	 -	 Itapevi/SP,	 das	 9:00	 às	
17:00	hs.

06.03. O Recurso recebido será encaminhado a Comissão do Concurso Público para análise e manifestação 
a propósito do argüido, não havendo o candidato requerente direito de vista ou revisão pessoal da prova es-
crita.

06.03.01. Tendo em vista que as questões que compõem as provas não são de propriedade da Prefeitura do 
Município de Itapevi, o caderno de questões não será publicado, não será entregue à Prefeitura do Município 
de Itapevi e nem entregue ao candidato, não haverá vista ou revisão pessoal das questões das provas, mesmo 
no caso de recurso protocolado.

06.04. Será considerado INDEFERIDO o recurso interposto fora do prazo estabelecido pelo edital.

06.05. Havendo recursos protocolados tempestivamente e sendo acatado pela Comissão do Concurso Público, 
os resultados poderão sofrer alterações, gerando nova publicação.

06.06. A Comissão do Concurso Público da Prefeitura do Município de Itapevi constitui a última instância para recurso, sendo 
soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
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06.07. O candidato poderá apresentar recurso, exclusivamente sobre questões de legalidade, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas contados das respectivas publicações, devendo ser interposto no setor de Protocolo 
da Prefeitura Municipal de Itapevi – Secretaria de Administração, por petição acompanhada das razões e en-
dereçado à Comissão do Concurso Público, que decidirá pela manutenção ou reforma do ato recorrido, não 
havendo direito de vista ou revisão pessoal da prova escrita. Serão indeferidos os recursos interpostos fora do 
prazo estabelecido pelo edital.

07.	DA	VALIDADE	DO	CONCURSO	PÚBLICO:

07.01. O presente Concurso Público terá validade de 01 (um) ano, a contar da data de sua homologação, po-
dendo ser prorrogado, a critério da Prefeitura do Município de Itapevi, por igual período.

08.	DA	CONVOCAÇÃO	PARA	A	NOMEAÇÃO:

08.01. A convocação para a nomeação obedecerá rigorosamente seu prazo de validade e a ordem de classifi-
cação final, não gerando ao candidato aprovado o direito à nomeação. Os classificados no presente Concurso 
Público somente serão convocados por ato discricionário vinculado à conveniência e oportunidade por parte da 
Administração Pública.

08.02. O processo de convocação para nomeação dos candidatos aprovados aos cargos constantes neste Edital 
é de exclusiva responsabilidade da Prefeitura do Município de Itapevi.

09.	DAS	INFORMAÇÕES	NO	EDITAL	DO	CARGO:

09.01. Todas as demais informações sobre as condições do presente Concurso Público tais como, Programa de 
Prova, TAF – Teste de Aptidão Física, Critérios para Realização e Avaliação das Provas, Classificação, Critérios de 
Desempate, Exclusão, Critérios para Nomeação e outros, serão disponibilizados no respectivo Edital do Cargo, 
que estará afixado no local de inscrição, na Prefeitura do Município de Itapevi e disponível no site www.equipe-
assessoria.com.br e www.itapevi.sp.gov.br a partir da data de abertura das inscrições.

09.02. A inscrição do candidato implicará no conhecimento do Edital do Cargo e aceitação tácita de todas as 
condições do presente Concurso Público.

09.03. A Classificação Final dos candidatos e os Gabaritos serão publicados no Diário Oficial do Município, e 
serão ainda disponibilizados no site www.equipeassessoria.com.br e www.itapevi.sp.gov.br.

09.04. Todos os atos administrativos, convocações, classificação final, gabaritos e demais informações referen-
tes a este Concurso Público Edital PMI 001/2010 serão publicadas no Diário Oficial do Município e disponibili-
zados em caráter informativo no site www.equipeassessoria.com.br e www.itapevi.sp.gov.br. 

09.05. O candidato é totalmente responsável pelo acompanhamento das publicações referentes ao Concurso 
Público Edital PMI 001/2010, não havendo responsabilidade da Prefeitura do Município de Itapevi quanto às 
informações divulgadas por outros meios que não seja o Diário Oficial do Município e em caráter meramente 
informativo no site www.equipeassessoria.com.br e www.itapevi.sp.gov.br. 

10.	DAS	DISPOSIÇÕES	FINAIS:

10.01. O candidato classificado se obriga a manter atualizado o endereço perante a Prefeitura do Município de 
Itapevi, sob pena de sua exclusão e desclassificação em caráter irrevogável e irretratável do Concurso Público.

10.02. Não serão fornecidas informações por telefone ou FAX, somente através do contato via e-mail no site 
www.equipeassessoria.com.br e www.itapevi.sp.gov.br.

10.03. O pagamento do valor da inscrição poderá ser efetuado em dinheiro ou em cheque. O pagamento 
efetuado em cheque somente será considerado quitado após a respectiva compensação bancária, sendo a 
inscrição cancelada, caso haja devolução do mesmo.

10.04. Serão indeferidos os recursos previstos no Edital do Cargo, interpostos fora do prazo estabelecido.

10.05. A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI NÃO APROVA A COMERCIALIZAÇÃO DE APOSTILAS PREPA-
RATÓRIAS	 PARA	 O	 PRESENTE	 CONCURSO	 PÚBLICO,	 BEM	 COMO	 NÃO	 FORNECERÁ	 E	 NEM	 RECOMENDARÁ	
NENHUMA	 APOSTILA	 DESTE	 GÊNERO,	 NÃO	 SE	 RESPONSABILIZANDO	 PELO	 CONTEÚDO	 DE	 QUALQUER	 UMA	
DELAS.

10.06. Os casos não previstos no Edital do Cargo serão resolvidos pela Comissão do Concurso Público, devida-
mente nomeada para tal fim, de acordo com as normas pertinentes.

Membros	da	Comissão	do	Concurso	Público	PMI	001/2010:

FABIO JOSÉ DE ANDRADE - Secretaria de Educação e Cultura.
KLEBER FERREIRA MARUXO - Secretaria de Segurança
MARI EUGENIA GANDOLFO - Secretaria de Negócios Internos e Jurídicos
NUBIA MORAIS SOUSA - Secretaria de Administração

Itapevi, 05 de fevereiro de 2010.

DRA. MARIA RUTH BANHOLZER
Prefeita Municipal

ANEXO I – ATRIBUIÇÕES DAS FUNÇÕES

SEM - GUARDA MUNICIPAL ESCOLAR
Síntese das Atribuições: 

- Desenvolve atividades de auxílio da segurança pública, segundo as normas da Guarda Municipal previamente definidas, 
atuando em campo e podendo ser exposto a situações de conflito, inclusive armado, demandando o pleno domínio de 
seus sentidos e funções motoras e intelectuais, garantindo não só a segurança de sua vida, como a de seus parceiros e de 
terceiros.

ANEXO II – DECLARAÇÃO

ANEXO III - LEI MUNICIPAL 1.798 DE 05 DE MAIO DE 2006 

- Cumpre ordens de seus superiores, comunicando, imediatamente, quaisquer incidentes ou ocorrências verificados durante 
seu turno de serviço, relatando as providências tomadas;
- Comparece à sede da Guarda Municipal em horário previamente determinado, a fim de receber instruções quanto aos 
serviços a serem realizados e os equipamentos de uso obrigatórios;
- Apresenta-se aos serviços asseado e devidamente uniformizado;
- Porta-se, em qualquer circunstância, com correção e urbanidade exemplares;
- Comparece a todas as instruções e atos determinados pela chefia;
- Auxilia e orienta os munícipes solicita e prontamente, quando chamados;
- Atende a ocorrências dos munícipes, procurando solução adequada e solicitando a intervenção militar, quando neces-
sário;
- Mantém a ordem e previne a prática de delitos e contravenção e precede a todos aqueles que for surpreendido em fla-
grante, conduzindo-o à autoridade policial;
- Comunica e presta auxílio a qualquer ocorrência de incêndios, acidentes ou acontecimento grave que demande prontas 
providências das autoridades policiais e do corpo de bombeiros;
- Exercer vigilância em rondas e locais das unidades escolares previamente determinados;
- Realiza ronda de inspeção em intervalos fixados, adotando providências tendentes a evitar roubos, incêndios, danificações 
na unidade escolar em que atua;
- Controla a entrada e saída de pessoas e veículos pelos portões de acesso sob sua vigilância;
- Investiga quaisquer condições anormais que tenha observado;
- Leva ao imediato conhecimento das autoridades competentes irregularidades verificadas;
- Acompanha funcionários das unidades escolares quando necessário no exercício de suas funções;
- Inspeciona alunos em todas as dependências do estabelecimento de ensino, garantindo a disciplina e segurança dos 
mesmos;
- Auxilia nas tarefas da portaria, guarda e proteção dos alunos, prestando primeiros socorros em caso de acidentes;
- Zela pelas dependências e instalações do estabelecimento e pelo material utilizado;
- Zela pela conservação e guarda das armas e instrumentos necessários ao desempenho de suas funções, bem como 
veículos e equipamentos que estiver utilizando;
- Apóia e dá segurança aos agentes de fiscalização da Prefeitura Municipal de Itapevi quando da realização do exercício 
das funções daqueles servidores;
- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

LEI MUNICIPAL 1.798 DE 05 DE MAIO DE 2006.
(PROJETO DE LEI DE AUTORIA DO VEREADOR, SR. EVANGELISTA AZEVEDO LIMAS – PV)
INSTITUI QUOTAS DE AÇÃO AFIRMATIVA PARA A POPULAÇÃO NEGRA NO ACESSO AOS CARGOS E 
EMPREGOS PÚBLICOS.

DRA. MARIA RUTH BANHOLZER, Prefeita do Município de Itapevi, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

FAZ	SABER	-	que	a	Câmara	Municipal	aprovou	e	ela	sanciona	e	promulga	a	seguinte	Lei:

Art. 1° - Fica estabelecida a quota mínima de vinte por cento para a população negra no preenchimento das vagas relati-
vas aos concursos para investidura em cargos e empregos públicos dos Poderes do Município ou empresas que prestem 
serviços a esses.

Parágrafo único – Para efeito desta Lei, considera-se afro-descendente todo brasileiro que assim se declare, ressalvadas 
outras exigências estabelecidas em regulamento.

Art. 2° - Na hipótese do não preenchimento da quota prevista no artigo 1°, as vagas assim remanescentes no processo sele-
tivo serão revertidas para o aproveitamento dos demais candidatos devidamente qualificados.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e será regulamentada no prazo de 90 (noventa) dias.

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Itapevi, 05 de maio de 2006.

DRA. MARIA RUTH BANHOLZER
PREFEITA
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PROCESSO SELETIVO - PSPMI 022/2009
HOMOLOGAÇÃO

 A Prefeitura do Município de Itapevi HOMOLOGA o Processo Seletivo PSPMI 022/2009 para a função de Profes-
sor Adjunto, conforme a Classificação Final da respectiva função, publicada no Diário Oficial do Município de Itapevi e no 
site da Equipe Assessoria em 29 de janeiro de 2010.

	 Outrossim,	reafirma	os	termos:
	 •Do	Item	–	“DA	VALIDADE	DO	PROCESSO	SELETIVO”:
 O presente Processo Seletivo terá validade de 01 (um) ano, a contar da data de sua homologação, podendo ser 
prorrogado, a critério da Prefeitura do Município de Itapevi, por igual período.
	 •Do	Item	–	“DA	CONVOCAÇÃO	PARA	CONTRATAÇÃO”:

	 A	CONVOCAÇÃO	PARA	A	CONTRATAÇÃO	OBEDECERÁ	RIGOROSAMENTE	A	ORDEM	DE	CLASSIFICAÇÃO	FINAL,	
NÃO GERANDO AO CANDIDATO APROVADO O DIREITO À CONTRATAÇÃO. OS CLASSIFICADOS NO PRESENTE PROCESSO SE-
LETIVO	SOMENTE	SERÃO	CONVOCADOS	POR	ATO	DISCRICIONÁRIO	VINCULADO	À	CONVENIÊNCIA	E	OPORTUNIDADE	POR	
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

IMPORTANTE:
•	 O	Processo	de	Convocação	para	Contratação	dos	candidatos	aprovados	do	presente	Processo	Seletivo	é	de	
exclusiva responsabilidade da Prefeitura do Município de Itapevi.
•	 Para	efeito	de	ingresso	na	Prefeitura	do	Município	de	Itapevi,	o	candidato	aprovado	e	classificado	ficará	obriga-
do a comprovar, junto ao Departamento de Pessoal da Prefeitura do Município de Itapevi que satisfaz as exigências do Edital 
PSPMI 022/2009, bem como submeter-se a teste médico para o exercício da função, sob pena de não ser contratado.
•	 Quando	de	sua	contratação,	o	candidato	deverá	comprovar,	através	da	apresentação	da	documentação	hábil,	
que possui os requisitos e habilitações exigidas no Edital PSPMI 022/2009. A não comprovação, ou ainda, a não apresenta-
ção dos documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos e habilitação exigidos, implicará na sua desclassifica-
ção, de forma irrecorrível, sendo considerada nula a sua inscrição e todos os atos subseqüentes praticados em seu favor.
•	 Após	a	homologação	do	referido	Processo	Seletivo	todas	as	informações	referente	ao	acompanhamento	das	
nomeações devem ser solicitadas juntamente à Prefeitura do Município de Itapevi através de seus canais de comunicação
•	 O	candidato	classificado	se	obriga	a	manter	atualizado	o	endereço	perante	a	Prefeitura	do	Município	de	Itapevi,	
sob pena de sua exclusão e desclassificação em caráter irrevogável e irretratável do Processo Seletivo.

Itapevi, aos 05 de fevereiro de 2010.

DRA. MARIA RUTH BANHOLZER
Prefeita Municipal

Processo Seletivo nº 022/09
CONVOCAÇÃO

 P. M. Itapevi – Proc. Nº 20697/2009 – Processo Seletivo nº 022/09 – (Provimento dos Cargos de 
Professor Adjunto).
 O Secretário Municipal de Administração CONVOCA os candidatos CLASSIFICADOS abaixo relacio-
nados. Os classificados deverão comparecer junto à DRH, Avenida Presidente Vargas, nº 405, Jd. Cristianópolis, 
Itapevi/SP, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar de 08/02/2010, sob pena de deserção. Itapevi, 05 de 
Fevereiro de 2010. Roberto Camal Rachid – Secretário de Administração.

Professor Adjunto
Listagem Afrodescendentes

Listagem Geral
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ROBERTO CAMAL RACHID
SECRETÁRIO	DE	ADMINISTRAÇÃO

Maria de Fátima Paulino                                 Dr. Fabio dos Santos Amaral
Chefe de Tesouraria                                          Secretário de Finanças

 
   ITAPEVI SP, 29 DE JANEIRO  DE 2.010

Secretaria de Finanças  

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
ESTADO  SÃO PAULO

NOTIFICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS

 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI, ATENDENDO AO DISPOSTO NO ART.2 DA LEI FEDERAL 
Nº9.452/97, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 3.068, DE 01 DE JULHO DE 1997, 
NOTIFICA OS PARTIDOS POLÍTICOS, OS SINDICATOS DE TRABALHADORES E AS ENTIDADES EMPRESARIAIS 
COM	 SEDE	 DO	 MUNICIPIO	 DE	 ITAPEVI,	 QUE	 A	 NOSSA	 CAIXA	 NOSSO	 BANCO,	 LIBEROU	 RECURSO	 AO	 MUNI-
CIPIO	 NO	 VALOR	 DE	 R$25.065,00	 (VINTE	 E	 CINCO	 MIL	 E	 SESSENTA	 E	 CINCO	 REAIS)	 QUAL	 ESPECIFICAMOS	
ABAIXO. 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
ESTADO  SÃO PAULO

NOTIFICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS

 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI, ATENDENDO AO DISPOSTO NO ART.2 DA LEI FEDERAL 
Nº9.452/97, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 3.068, DE 01 DE JULHO DE 1997,  
NOTIFICA OS PARTIDOS POLÍTICOS, OS SINDICATOS DE TRABALHADORES E AS ENTIDADES EMPRESARIAIS 
COM	 SEDE	 DO	 MUNICIPIO	 DE	 ITAPEVI,	 QUE	 A	 CAIXA	 ECONOMICA	 FEDERAL	 S/A.,	 LIBEROU	 RECURSO	 AO		
MUNICIPIO		NO	VALOR	DE	R$216,00	(DUZENTOS	E	DESESSEIS	REAIS),	O	QUAL	ESPECIFICAMOS	ABAIXO.	

Maria de Fátima Paulino                                 Dr. Fabio dos Santos Amaral
Chefe de Tesouraria                                          Secretário de Finanças

 
                      ITAPEVI SP, 29 DE JANEIRO  DE 2.010

Maria de Fátima Paulino                                 Dr. Fabio dos Santos Amaral
Chefe de Tesouraria                                          Secretário de Finanças

 
                 ITAPEVI SP, 29 DE JANEIRO  DE 2.010

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
ESTADO  SÃO PAULO

NOTIFICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS
 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI, ATENDENDO AO DISPOSTO NO ART.2 DA LEI FEDERAL 
Nº9.452/97, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 3.068, DE 01 DE JULHO DE 1997, NO-
TIFICA OS PARTIDOS POLÍTICOS, OS SINDICATOS DE TRABALHADORES E AS ENTIDADES EMPRESARIAIS COM SEDE 
DO MUNICIPIO DE ITAPEVI, QUE O BANCO DO BRASIL LIBEROU  RECURSO  AO MUNICIPIO NO VALOR DE R$ 
1.736.193,02 (HUM MILHÃO SETECENTOS E TRINTA E SEIS MIL CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E DOIS CENTAVOS), 
O QUAL ESPECIFICAMOS ABAIXO
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Departamento de Vigilância à Saúde:
O Diretor do Departamento no uso de suas atribuições e em atendimento ao disposto no § 1º do artigo 
19, e artigos 24 e 28 da Portaria CVS 01/2007, no artigo 596 do Decreto Estadual 12.342/1978 e artigos 
9º, 10 e 142 da Lei Estadual 10.083/98 (Código Sanitário do Estado de São Paulo), torna Público:

A LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO:
Razão Social: Erivaldo de Souza Gama (AIF nº 1518) Processo nº 1922/10,Juliana Silva Miranda Via Oral Clínica Odon-
tológica (AIF nº 1527) – Processo nº 1812/10, Getúlio dos Santos Pagano Junior (AIF nº 1526) – Processo nº 1813/10, 
Sidnei Cordeiro de Souza (AIF nº 1523) – Processo nº 1924/10, Sandro Caetano Moreira (AIF nº 1084) – Processo nº 
1921/10, Terezinha Leite Sales (AIF nº 1083) – Processo nº 1920/10, Eliana Bonfim Ribeiro França – ME (AIF nº 1524) – 
Processo nº 1925/10.   
A LAVRATURA DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE:
Razão Social : Erivaldo de Souza Gama (AIP nº 1478)  Processo nº 1922/10, Sandro Caetano Moreira (AIP nº 1386) – 
Processo nº 1921/10, Terezinha Leite Sales (AIP nº 1328) – Processo nº 1920/10, Mini Panificadora Pão e Vida Ltda (AIP 
nº 1513)  processo nº 26449/09, João Rodrigues da Silva – ME AIP nº 1477) – Processo nº 26556/09, Condomínio Nova 
São Paulo (AIP nº 1441) – Processo nº 0278/10, Service Condominium Medeiros Serviços de Limpeza Ltda (AIP nº 1440) 
– Processo nº 0903/10. 
A LAVRATURA DO TERMO DE LIBERAÇÃO DE ESTABELECIMENTO:
Razão Social : Erivaldo de Souza Gama – (TRM nº 1216) Processo nº 1922/10, Casa de Carnes Abreu Itapevi Ltda – ME      
(TRM nº 1209) – Processo nº 0509/06, Maxsuel Vitório da Silva Restaurante (TRM nº 1010) – Processo nº 1926/10. 
DEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE PRAZO:
Razão Social: Churrascaria do Tchê Ltda – ME – Processo nº1923/10, Hospital e Maternidade Nova Vida Ltda – Processo    
nº 484/10, Interdent Serviços Odontológicos S/C Ltda– Processo nº 0195/03.
DEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO:
Razão Social : Antonio Marcos Borges – Processo nº 0063/05.
INDEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE PRAZO:
Razão Social : Erinalda Alves de Souza – ME – Processo nº 1178/10.
INDEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO:
Razão social : Raco Comércio de Utilidades Ltda – Processo nº0013/09.
INDEFERIMENTO DE DEFESA CONTRA AUTO DE INFRAÇÃO 
RECURSO CONTRA AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE:
Razão social : Erinalda Alves de Souza – ME (AIF nº 1516)Processo nº 1178/10, Consultório Odontológico ANS Ltda       
(AIP nº 1506) – Processo nº 22768/09, Setuko Bunno – ME (AIP nº 1342) – Processo nº 1219/09, Empório Lucre Mais Ltda 
(AIF nº 1517) – Processo nº 9016/09.

O Diretor do Departamento de Vigilância à Saúde no uso de suas atribuições e em atendimento ao 
artigo 91 da Lei Estadual 10.083/98 (Código Sanitário do Estado de São Paulo), torna público:

Edital de Notificação de Risco Sanitário

Estabelecimento Interditado: Erivaldo de Souza Gama
Endereço : Rua Serra do Tumucumaque nº 09   
Jd. Rosemary – Itapevi.
Atividade: Padaria
Embasamento legal: artigo 86 e 122– inciso I, XI e XX da Lei Estadual nº 10.083/98. 

Estabelecimento Interditado: Sandro Caetano Moreira 
Endereço : Rodovia Rene Benedito Silva nº 46  - Itapevi
Atividade: Bar e Lanchonete
Embasamento legal: artigo 86 combinado com o artigo 112 da Lei Estadual nº 10.083/98.  

Estabelecimento Interditado: Terezinha Leite Sales 
Endereço : Av. Brasil nº 583 – centro - Itapevi
Atividade: Bar e Mercearia
Embasamento legal: artigo 86 combinado com o artigo 112 da Lei Estadual nº 10.083/98. 

O Diretor do Departamento de Vigilância à Saúde no uso de suas atribuições e em atendimento ao disposto no parágrafo 
3º do artigo 96 da Lei Estadual 10.083/98, publica abaixo a relação das autoridades sanitárias que não fazem mais parte 
do quadro da Vigilância Sanitária:

ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO AO GVS X – OSASCO EM RESPOSTA AO OFÍCIO GVS Nº 645/09 – AR Nº 012/07 – pr 
REFERENTE AO PRODUTO EXPAN 6% DA EMPRESA CLARIS PRODUTOS FARMACÊUTICOS DO BRASIL LTDA.

Secretaria de Higiene e Saúde PREFEITURA REFORÇA 
OPERAÇÃO TAPA-BURACO

Obras de recapeamento estão no centro e deverão 
atender diversos bairros da cidade

 A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras e Serviços, reforçou nesta 
terça-feira (2), a Operação Tapa-Buraco, que consiste em recuperar a pavimenta-
ção de ruas e avenidas da cidade. 
A equipe de revitalização iniciou suas obras próximo ao Clube de Campo de Ita-
pevi, no início da Av. Presidente Vargas, passando pelo viaduto José dos Santos 
Novaes, Rua Manoel Alves Mendes e na Rua Escolástica Chaluppe.
 As ações de recapeamento da Prefeitura são constantes, devido às chu-
vas, erosões e tráfego intenso. Para atender melhor a população de Itapevi, as 
obras tiveram início no centro da cidade, onde o fluxo de veículos é maior, e, 
posteriormente, indo em direção aos bairros de menor intensidade.
 As próximas operações começarão na Av. Brasil, no centro, partindo para 
a rotatória da Cohab, Corredor Oeste e trechos do Terminal Rodoviário, embaixo 
do viaduto.

PREFEITURA OFERECE 
PALESTRAS GRATUITAS 
SOBRE SAÚDE PÚBLICA

Empresas e entidades sociais interessadas devem entrar em contato 
com a Secretaria de Higiene e Saúde

 A Prefeitura, por meio da Se-
cretaria de Higiene e Saúde, está dis-
ponibilizando, gratuitamente, palestras 
sobre saúde pública para empresas, 
escolas, igrejas, instituições e demais 
entidades interessadas.
 O projeto aborda temas como 
Alcoolismo, Alimentação, Controle de 
Roedores, Dengue, Direitos Sexuais e 
Reprodutivos, DST/AIDS, Hanseníase, 
Higiene Pessoal, Osteoporose, Nico-
tina, Pressão Alta e Diabetes, Saúde 
Feminina, Vacinação, Lixo Doméstico 

e Reciclagem entre outros, onde inte-
grantes da Vigilância Sanitária falam 
sobre prevenções, tratamentos e qua-
lidade de vida. 
  Para o agendamento, a Secre-
taria de Higiene e Saúde pede para que 
as instituições interessadas enviem um 
ofício para sec.saude.visa.ve@itapevi.
sp.gov.br. As solicitações devem ser 
encaminhadas com 15 dias de antece-
dência, com o tema escolhido, data e 
horário para a palestra. Mais informa-
ções pelo telefone (11) 4143-8499.
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DEMUTRAN CREDENCIA VEÍCULOS
PARA VAGAS DE ESTACIONAMENTO DE 

IDOSOS E DEFICIENTES
 Obedecendo às resoluções 
303 e 304/2008 do Contran (Conse-
lho Nacional de Trânsito), o Demutran 
(Departamento Municipal de Trânsito 
e Transportes) está realizando a con-
fecção de credenciais para utilização 
das vagas de estacionamento para 
idosos e deficientes na cidade. Segun-
do o departamento, que é vinculado 
à Secretaria Municipal de Segurança, 
podem adquirir o credenciamento 
moradores acima de 60 anos de ida-
de ou portadores de deficiência física 
que apresentem dificuldades de loco-
moção.
 Os interessados em adquirir o 
benefício devem se dirigir ao Demu-
tran (avenida Pedro Paulino, 13 – Co-
hab), munidos de cópias de compro-
vante de identidade (RG ou CNH), de 
comprovante de domicílio em Itapevi, 
de licenciamento de veículos e, em 
especial para os deficientes, laudo 
médico comprobatório. O documento 
é válido em todo o território nacional 

APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO TOMAM 
POSSE EM ITAPEVI

 Na última segunda-feira (01), 
tomaram posse na Secretaria de Educa-
ção e Cultura, 91 candidatos aprovados 
no último concurso público realizado 
pela Prefeitura em novembro de 2009. 
 As vagas preenchidas são para 
os cargos de Agente Administrativo I, II 
e III, Agente Fiscal das Posturas Munici-
pais, Auxiliar de Desenvolvimento Infan-
til, Bibliotecário, Coveiro, Fiscal de Tribu-
tos Municipais, Fonoaudiólogo (Geral), 
Monitor, Nutricionista e Psicólogo. 
 Já na quarta-feira (03), 66 pro-
fessores aprovados no mesmo concurso 
tomaram posse, também na Secretaria 
de Educação e Cultura. Entre eles esta-
vam dezenas de professores de Educa-
ção Física, disciplina que passa a estar 
incorporada na rotina das unidades, 
atendendo a todas as turmas de 1° ao 5° 
ano.
 De acordo com a Secretaria de 

e deve ser exibido no painel do veículo, 
quando da utilização da vaga destina-
da a este público.
 Além da confecção das cre-
denciais, o Demutran está recuperando 
a sinalização específica para vagas de 
estacionamento para idosos e deficien-
tes, em diversos pontos da cidade. De 
acordo com o departamento, já exis-
tem vagas especiais na rua Leopoldina 
de Camargo, em frente ao Itashopping, 
na avenida Presidente Vargas, em fren-
te ao prédio administrativo da Prefeitu-
ra, na frente da Secretaria de Higiene e 
Saúde, na rua Isola Belli Leonardi, e na 
avenida Cesário de Abreu.
 Sendo vagas exclusivas para 
deficientes e idosos credenciados, seu 
uso em desacordo com as normas acar-
retará na autuação e remoção do veí-
culo ao pátio de apreensões. As infra-
ções, previstas no Código de Trânsito, 
valem três pontos na Carteira Nacional 
de Habilitação, além de multa no valor 
de R$ 53,20.

Administração, alguns dos empossados já 
começaram a atuar nos setores da Prefei-
tura no mesmo dia. Durante os próximos 
três anos, cada um deles passará pelo 
chamado estágio probatório, período de 
avaliação, quando terá que comprovar 
aptidão para exercer as atividades do car-
go para o qual foi nomeado.
 Este é o terceiro concurso públi-
co realizado pela atual administração. Em 
2007, foram disponibilizadas 542 vagas 
em diversos cargos, com destaque para 
os cargos de professor e guarda muni-
cipal. Já em março de 2008, houve um 
segundo processo seletivo para o preen-
chimento de outras 515 vagas. 
 Além da estabilidade profissio-
nal, outras vantagens são oferecidas aos 
concursados de Itapevi, como cartão-ali-
mentação, férias, 13º salário e todos os 
direitos previstos no Estatuto do Servidor 
Público de Itapevi.
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INSCRIÇÕES PARA CURSOS 
SEMIPROFISSIONALIZANTES 

COMEÇAM NA 
TERÇA-FEIRA (09)

 A Prefeitura abrirá, entre terça 
e a quinta-feira (09 e 11 de fevereiro), 
as inscrições para os cursos gratuitos 
oferecidos pelo Centro Municipal de 
Capacitação Profissional. De acordo 
com a Secretaria de Assistência Social 
e Cidadania, este ano serão oferecidos 
cursos semiprofissionalizantes de Mani-
cure e Pedicure, Cabeleireiro, Caixas e 
Embalagens, e Costura. As vagas são 
destinadas, prioritariamente, aos bene-
ficiários dos programas sociais, como 
Bolsa Família e Renda Cidadã.
 As inscrições pode ser efetu-

CRIANÇAS E JOVENS DA COHAB E 
REGIÃO TERÃO DOMINGO DE LAZER

 Neste domingo (7), crian-
ças e adolescentes da Cohab e 
bairros próximos terão acesso a 
diversas atividades recreativas, de 
lazer e esportes. A Prefeitura, por 
meio da Secretaria de Esportes 
e Lazer, disponibilizará diversos 
equipamentos e jogos para o pú-
blico jovem da região, entre as 8 e 
as 13 horas.
 A equipe da Secretaria or-
ganizará gincanas e instalará nas 
dependências do CIEF-COHAB 
brinquedos infláveis, mesas de 
ping-pong e de futebol de botão, 

tabuleiros de jogos de xadrez, 
dentre outros. A expectativa do de-
partamento é de que dezenas de 
crianças e adolescentes da região 
tenham acesso a lazer e esporte 
gratuitamente durante as ativida-
des.

SERVIÇO:
Domingo de Lazer

Local: CIEF-COHAB – Avenida 
Pedro Paulino, 120 – Cohab I
Data: 7 de Fevereiro de 2010, 
das 8 às 13 horas

adas na sede da Secretaria de Assis-
tência Social e Cidadania, localizada 
na rua Escolástica Chaluppe, 154, 4° 
andar – Centro. O horário de atendi-
mento é de segunda à sexta-feira, das 
09h às 12h e das 13h às 16h. 


