
PREFEITURA ABRE INSCRIÇÕES PARA
O PROGRAMA CONEXÃO JOVEM 

 Na última quarta-
feira (19), foram abertas 
as inscrições para o pro-
cesso seletivo do Progra-
ma Conexão Jovem, que 
é mantido pela Prefeitura, 
por meio da Secretaria de 
Educação e Cultura. 
 Segundo a Secreta-
ria,  estão sendo disponi-
bilizadas 200 vagas que 
serão destinadas a jovens 
moradores de Itapevi com 
idades entre 15 e 18 anos 
e que estejam cursando o 
ensino médio em escolas 
públicas.
 Para ter acesso às va-
gas, os jovens participarão 
de um processo seletivo e 

as inscrições podem ser fei-
tas de duas maneiras, sen-
do de modo presencial ou 
pela Internet.
 As inscrições via in-
ternet podem ser efetuadas 
até o dia 30/01 pelo site 
www.equipeassessoria.com.br.
 Para ambos os ca-
sos, a inscrição no valor 
de R$ 11,50 (onze reais e 
cinquenta centavos) deve 
ser paga até o dia 01 de 
fevereiro. 
 A realização da prova 
escrita está prevista para 
o dia 13 de fevereiro (do-
mingo). Para se inscrever 
pessoalmente o candidato 
deve se dirigir ao: 

Ginásio Municipal de Esportes
Av. Rubens Caramez, nº 1000 A - Centro,

das 8h às 12h e das 13h às 17h
até o dia 28/01
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Secretaria de Administração 
CONCURSO PÚBLICO - PMI 003/2010

HOMOLOGAÇÃO

 A Prefeitura do Município de Itapevi HOMOLOGA o Concurso Público PMI 003/2010 para o cargo de Profes-
sor Adjunto CL1 ou CL2, conforme a Reti-Ratificação da Classificação Final do respectivo cargo, publicada no Diário Oficial 
do Município de Itapevi e no site da Equipe Assessoria em 15 de janeiro de 2011.
 Outrossim, reafirma os termos do Edital PMI 003/2010:
 •Do Item – “DA VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO”:
 O presente Concurso Público 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 NOMEAÇÃO”:

 APÓS A APROVAÇÃO DO CANDIDATO E HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO, A PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE ITAPEVI CONVOCARÁ, DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES, OS CANDIDATOS PARA A NOMEA-
ÇÃO. TAL CONVOCAÇÃO PARA O COMPARECIMENTO DO CANDIDATO AO RH DA MUNICIPALIDADE SERÁ PUBLICA-
DA NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO E DISPONIBILIZADA EM CARÁTER INFORMATIVO NO SITE DA 
PREFEITURA WWW.ITAPEVI.SP.GOV.BR, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO FINAL.

•Após a homologação do referido Concurso Público todas as informações referente ao acompanhamento das contratações 
devem ser solicitadas juntamente à Prefeitura do Município de Itapevi através de seus canais de comunicação.
•Para efeito de ingresso na Prefeitura do Município de Itapevi, o candidato aprovado e classificado ficará obriga-
do à comprovar, junto ao Departamento de Pessoal da Prefeitura do Município de Itapevi que satisfaz 
as exigências deste Edital, bem como submeter-se a teste médico para o exercício do cargo, sob pena de não ser 
nomeado.
•Quando de sua nomeação, o candidato deverá comprovar, através da apresentação da documentação hábil, que possui 
os requisitos e habilitações exigidas neste Edital. A não comprovação, ou ainda, a não apresentação de documentos, que 
não comprovem o preenchimento dos requisitos e habilitação exigidos, implicará na sua desclassificação, de forma irrecor-
rível, sendo considerada nula a sua inscrição e todos os atos subseqüentes praticados em seu favor.

Itapevi, 21 de janeiro de 2011.
DRA. MARIA RUTH BANHOLZER

Prefeita Municipal

1ª RETI-RATIFICAÇÃO DO EDITAL RESUMO
CONCURSO PÚBLICO – PMI 001/2011

 A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI torna pública a 1ª Reti-Ratificação do Edital Resumo do 
Concurso Público PMI 001/2011:

I. ACRESCENTA-SE na Tabela de Cargos, os cargos de STE - Telefonista e Topógrafo, passando a constar da seguinte 
forma:

01. Dos Códigos, Cargos, Campo de Atuação, Vagas, Escolaridade/Exigência, Vencimento, Jornada de 
Trabalho e Valor da Inscrição:

 Outrossim, ratifica-se os demais itens dispostos no Edital Resumo PMI 001/2011 que mantêm-se inalterados.

Itapevi, 21 de janeiro de 2011.

DRA. MARIA RUTH BANHOLZER
Prefeita Municipal

ANEXO I – DECLARAÇÃO

Nome do Candidato:_____________________________________________________________________________________
Cargo:________________________________________________________________________________________________
Telefone para contato: (     ) _____________________________________________________________________________
Eu, _________________________________________________________, portador(a) do RG n.º __________________, 
residente à ________________________________________________________________________________________ nº 
__________, bairro ________________________________, município de ITAPEVI, estado de São Paulo e portador do título 
de eleitor n.º ___________________________ zona ___________ seção _____________ documento pertencente ao muni-
cípio de ITAPEVI, declaro para os devidos fins:
* Ser residente do município de ITAPEVI a 4 (quatro) anos ou mais, bem como ser eleitor(a) neste município a igual 
período.
* E estar na seguinte condição:

 DESEMPREGADO: não possuir renda de qualquer natureza, não estar em gozo de qualquer benefício previ-
denciário, de prestação continuada, oferecido por sistema de previdência social oficial ou privado, e não estar recebendo 
seguro desemprego.
 ASSALARIADO DE ATÉ 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO: recebendo como salário o valor de até um salário 
mínimo (R$ 510,00).

Dessa forma estou ciente de que as informações por mim prestadas devem representar a verdade.

 Caso a análise dos documentos realizada pelo Fiscal do Concurso Público não atenda totalmente as exigências 
da Prefeitura do Município de Itapevi, não terei direito a isenção para a realização da inscrição, seja qual for o motivo ale-
gado, podendo, no entanto realizar a inscrição nas mesmas condições que os demais candidatos, efetuando o pagamento 
do valor da inscrição exclusivamente no período estabelecido para a realização das inscrições.

ITAPEVI, ______ de ______________________________ de 2010.

Ciência e Assinatura do Candidato______________________________________

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

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 rela-
tivas 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 
seletivo 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

CONVOCAÇÃO
Concurso Público nº 03/2010

   
 P. M. Itapevi – Proc. Nº 24279/2010 – Concurso Público nº 03/2010 – (Provimento do Cargo de 
Professor Adjunto CL1 e CL2 .   
 O Secretário Municipal de Administração CONVOCA os candidatos CLASSIFICADOS abaixo relaciona-
dos nos termos do item “Nomeação” do Edital do Concurso Público para o provimento do cargo da Prefeitura do Município 
de Itapevi. Os classificados deverão comparecer junto à DRH, Avenida Presidente Vargas, nº 405, Jd. Cristianópolis, Itape-
vi/SP, no prazo de 05 (cinco) dias úteis  sob pena de deserção. Itapevi, 21 de Janeiro de 2011.
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Caro Morador,
 
 A Secretaria do Meio Ambiente do Município de Itapevi informa que está aceitando DOAÇÃO de GARRAFAS 
PET até a data de 15/02/2011, para uso em oficinas de Educação Ambiental.

Endereço para entrega: Rua Profº Irineu Challupe, 291 – Centro – Itapevi
Telefone de Contato: 4205-4347 – e-mail: sma@itapevi.sp.gov.br

Evangelista Azevedo Limas
Secretário de Meio Ambiente

Secretaria de Meio Ambiente

Roberto Camal Rachid – Secretário de Administração

PORTARIAS

Processo Seletivo 12/2010
RETIFICAÇÃO

  A Prefeitura do Município de Itapevi RETIFICA a PUBLICAÇÃO da Convocação do Processo Seleti-
vo 12/2010, publicado na edição n°  106  de 14/01/2011, sendo que os candidatos convocados de nº 01 ao 17 são para 
o cargo de Médico Clínico Geral SU/E e não Médico Clínico UBS, como publicado anteriormente.

Itapevi, 21  de Janeiro de 2011.
Roberto Camal Rachid

Secretário de Administração.

www.itapevi.sp.gov.br
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Secretaria de Desenvolvimento Urbano
CONVOCAÇÃO

 A Secretaria de Desenvolvimento Urbano, através do Presidente do CONCITA – Conselho da Cidade de Ita-
pevi, Engº Jaci Tadeu da Silva, convoca os representantes do Conselho para reunião a realizar-se em 26 de janeiro 
de 2011 – quarta-feira, das 10:00 as 12:00 horas, no Paço Municipal tendo como pauta o fechamento do Ano 2010 e o 
Planejamento para 2011. 
 Contamos com a participação efetiva de todos para fazermos de nossas reuniões um marco positivo nos Pro-
gramas de Desenvolvimento Urbano de Nossa Cidade. 

Jaci Tadeu da Silva
Secretário de Desenvolvimento Urbano

Caro Morador,
 
 A Secretaria do Meio Ambiente do Município de Itapevi informa que está aceitando DOAÇÃO de GARRAFAS 
PET até a data de 15/02/2011, para uso em oficinas de Educação Ambiental.

Endereço para entrega: Rua Profº Irineu Challupe, 291 – Centro – Itapevi
Telefone de Contato: 4205-4347 – e-mail: sma@itapevi.sp.gov.br

Evangelista Azevedo Limas
Secretário de Meio Ambiente

Secretaria de Meio Ambiente

MEMORANDO N° 81/2011 -SR-DTCAI
EDITAL- NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO E INTIMAÇÃO

(MURO, PASSEIO E LIMPEZA)
 Pelo presente Edital, em cumprimento ao disposto no art.18 - § 1º- § 2º da lei 1790 de 17 de abril de 2006, 
ficam NOTIFICADOS os proprietários dos imóveis ou titulares do seu domínio útil, ou os possuidores a 
qualquer título, localizados neste Município e constantes da lista anexa, afixada no quadro de Editais 
da Prefeitura Municipal de Itapevi, da lavratura dos Autos de Infração e Intimação, relativos ao não 
atendimento quanto a Regularização ou Execução da Construção de Muro, Passeio e Limpeza dos refe-
ridos imóveis. Após a data da PUBLICAÇÃO deste Edital, todos os CONTRIBUINTES relacionados serão considerados 
regularmente NOTIFICADOS dos AUTOS DE INFRAÇÃO E INTIMAÇÃO .

Itapevi, 21 de JANEIRO de 2011.
Divisão Técnica de Controle de Autos de Infração

Secretaria Municipal da Receita

  Luis Eduardo G. Perrone                                   Sonia Maria Munhoz Wakim
                  Secretário da Receita                                          Chefe de Gabinete

Secretaria da Receita
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