
PROCESSO SELETIVO PARA CURSOS TÉCNICOS
FEDERAIS ACONTECE NESTE DOMINGO (13)

 A Prefeitura realizará, 
neste domingo (13), o pro-
cesso seletivo para a forma-
ção das novas turmas dos 
cursos técnicos Federais de 
Administração e Informática 
para Internet (Web-designer) 
da e-Tec Brasil. 
 O curso técnico de 
Administração tem duração 
de três semestres e qualifica 
o estudante para executar 
as funções de apoio admi-
nistrativo em organizações, 
controlar os procedimentos 
organizacionais, arquivar e 
organizar contas a pagar, 
dentre outros. 
 Já o técnico em Infor-
mática para Internet (Web-
designer), possui duração 
de dois anos e capacita o 

aluno para atuar em diver-
sos ramos e áreas, como no 
desenvolvimento de rotinas 
de cálculo e tomadas de de-
cisão, manipulação de base 
de dados mono ou multiusu-
ário, domínio de ferramen-
tas de programação visual, 

dentre outras funções.
 As aulas presenciais 
dos cursos são ministradas 
normalmente aos domingos 
e as atividades e leituras são 
realizadas via Internet, bem 
como discussões sobre os 
temas.

 Além disso, os alunos 
podem tirar suas dúvidas 
com os tutores presenciais 
durante a semana, das 19 às 
22 horas e aos sábados das 
9 às 16 horas, bem como a 
realização das tarefas.
 O processo seletivo 
deste domingo acontece a 
partir das 13h, no CEMEB 
Bemvindo Moreira Nery, si-
tuado à avenida Pedro Pau-
lino, 74, Cohab.  
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Secretaria de Administração 

PORTARIAS

CONVOCAÇÃO
Processo Seletivo nº 02/2010

 P. M. Itapevi – Proc. Nº 02189/2010 – Processo Seletivo nº 02/2010 – (Provimento dos Cargos de Agen-
te Comunitário de Saúde).   
 O Secretário Municipal de Administração CONVOCA os candidatos CLASSIFICADOS abaixo relaciona-
dos. Os classificados deverão comparecer junto ao DRH, Avenida Presidente Vargas, nº 405, Jd. Cristianópolis, Itapevi/SP, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis , sob pena de deserção. Itapevi, 11 de Fevereiro de 2011. Roberto Camal 
Rachid – Secretário de Administração.   

CONVOCAÇÃO
Concurso Público nº 03/2010

 P. M. Itapevi – Proc. Nº 24279/2010 – Concurso Público nº 03/2010 – (Provimento do Cargo de 
Professor Adjunto CL4 (Artes, Ciências e  Matemática) .   
 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, 11 de Fevereiro de 2011.

Roberto Camal Rachid – Secretário de Administração

Roberto Camal Rachid – Secretário de Administração
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Secretaria de Negócios Internos e Jurídicos
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO SERVIDOR CLAUDIO ROBERTO DOS REIS SILVA, portador da Cédula 
de Identidade RG. nº 25.254.751-2. A presidente da 2ª Comissão de Sindicância e Processo Administrativo, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, atendendo ao que preceitua o §1º, do artigo 211, da Lei nº 223/74, faz saber ao acu-
sado CLAUDIO ROBERTO DOS REIS SILVA que, por esta Comissão, tramita contra si o processo administrativo disciplinar 
nº 04727/09, por infração ao artigo 177, inciso XIII, com previsão de aplicação da pena de demissão prevista no inciso IX, 
do artigo 192, todos da Lei 223/74. E estando atualmente em local incerto e não sabido, foi expedido o presente Edital, 
pelo qual, fica o mesmo CITADO para os termos da presente ação e ainda INTIMADO para comparecer na 2ª Comissão 
de Sindicância, sito à Rua Joaquim Nunes, 65, Centro, na Cidade de Itapevi/SP no dia 25 de fevereiro de 2011, às 
09:00 horas, devendo constituir advogado, para fazer sua defesa técnica nos autos, (ficando desde já cientificado de que 
a não constituição de advogado implicará no prosseguimento do processo somente com a defesa pessoal, como autoriza 
o disposto na Súmula Vinculante nº 05 do Supremo Tribunal Federal) e ainda para tomar ciência do conteúdo do referido 
processo, prestar esclarecimentos, acompanhá-lo em todos os seus termos, requerer vistas, extração de cópias, arrolar 
testemunhas, contestar os termos da referida denúncia e tudo mais que desejar para sustentar sua defesa. No caso de 
ausência, nos termos do § 2º, do artigo 211, da Lei 223/74, será decretada a revelia e, conseqüentemente, serão pre-
sumidos como verdadeiros os fatos que lhe são imputados.Em homenagem ao Princípio da Publicidade e para evitar futura 
alegação de desconhecimento dos termos do presente processo administrativo disciplinar, bem como para garantir Ampla 
Defesa, todos os próximos atos do processo serão publicados no Diário Oficial do Município de Itapevi (Decreto Municipal 
nº 4.588/2009 – distribuição gratuita em bancas de jornais e repartições públicas e pelo site www.itapevi.sp.gov.br).E, para 
que chegue ao conhecimento de todos, e ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital na forma da Lei. 
Itapevi, 09 de fevereiro de 2011, às 11:00 horas.Dra. Brasilina Alves Matias, Presidente da 2ª Comissão de 
Sindicância e Processo Administrativo.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE FERNANDA CRISTINA DA SILVA LIMA. A presidente da 2ª Comissão de Sindicância 
e Processo Administrativo, no uso das atribuições que lhe são conferidas, atendendo ao que preceitua o artigo 211, da 
Lei 223/74, INTIMA Vª. Sª. para comparecer na 2ª Comissão de Sindicância, sito a Rua Joaquim Nunes, 65, Centro, na 
Cidade de Itapevi/SP no dia 16 de fevereiro de 2011, às 09:30 horas, para prestar informações no Processo Ad-
ministrativo Disciplinar nº 07510/05. E, para que chegue ao conhecimento de todos, e ninguém possa alegar ignorância, 
expediu-se o presente Edital, com prazo de 10 dias, afixado na Sede desta Prefeitura Municipal, bem como publicada em 
jornal, na forma da Lei. Itapevi, 09 de fevereiro de 2011, às 11:00 horas. Brasilina Alves Matias. Presidente da 2ª 
Comissão de Sindicância e Processo Administrativo.

Secretaria da Receita
MEMORANDO N° 282/2011 -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, 11 de FEVEREIRO 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

AUDIÊNCIA PÚBLICA

 A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI convida a população a participar da Audiência Pública destinada 
à demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do Município – 3º Quadrimestre de 2010, atendendo ao 
disposto no artigo 9º. §4º da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000, que se realizará no dia 28 de fevereiro de 2011, 
às 16 hs 00, na Câmara Municipal de Itapevi, sito a Rua Arnaldo Sérgio Cordeiro das Neves, 80 – Vila Nova Itapevi.

Fábio dos Santos Amaral
Secretário de Finanças

Secretaria de Finanças
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MEMORANDO N° 283/2011-SR- DTCAI
EDITAL- NOTIFICAÇÃO DE MPL ( MURO, PASSEIO E LIMPEZA)

 Pelo presente edital, em cumprimento ao disposto no art.15 da lei 1790 de abril de 2006, ficam NOTIFICA-
DOS os contribuintes dos imóveis para a Execução de Muro, Passeio e Limpeza, deste Município, constantes da lista anexa, 
afixada neste quadro de Editais da Prefeitura Municipal de Itapevi. Após o prazo de publicação deste Edital, que é de 30 
(trinta) dias contados a partir de 19 de abril do corrente ano, todos os CONTRIBUINTES relacionados serão considerados 
regularmente NOTIFICADOS.

Itapevi,  11 de fevereiro 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 de Higiene e Saúde
Departamento de Vigilância em 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: Juliana da Silva Miranda Via Oral Clínica Odontológica(AIF nº 1829) Processo nº 1812/10, edileine Balder-
rama domingues(AIF nº 1844) – Processo nº 5175/10, Regina Célia dos Santos Gomes(AIF nº 1832).   

A LAVRATURA DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE:

Razão Social: Carolina Ariane Baceti – ME(AIP nº 1724) - Processo nº 6329/10, Ana Paula de Freitas Mercadinho(AIP nº 
1745) – Processo nº 0598/11, Supermercado Passarela(AIP nº 1744) – Processo nº 0469/11, IBAE-Indústria de Alimentos 
Especiais Ltda(AIP nº 1746) – Processo nº 0597/11. 

DEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE PRÉ - CADASTRO:

Razão Social: Domo Massas Ltda – Processo nº 27800/10,Padaria Roselândia Ltda-EPP 
Processo nº 27400/10, Pão de Mel Panificadora Itapevi Ltda – ME – Processo nº 27027/10 e Restaurante Campestre de 
Itapevi – ME – Processo nº 27916/10.

DEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE BAIXA/ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:

Razão Social: Drogaria NGB Ltda – ME – Processo nº 0491/01, Drogaria e Perfumaria Cyro Ltda  - Processo nº 0201/08, 
Drogaria Ortelina e Venâncio  - Processo nº 0176/04, Drogaria Vita Farma de Itapevi Ltda – ME – Processo nº 0244/08, 
Drogaria Elisabete Ribeiro da Silva – ME – Processo nº 0592/06.
     
DEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO:

Razão Social : Nycomed Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda – Processo nº 8432/10, Teva Farmacêutica Ltda – 
Processo nº 24710/10.

DEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO:

Razão Social : Santo Capobianco Junior – EPP – Processo nº 0424/04, Vinícius César Cerquiário Schilder – Processo nº 
0511/07, Baxter Hospitalar Ltda (correlatos)  Processo nº 0118/07.

O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades presta-
das, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive, sujeito (s) ao cancela-
mento deste documento.

DEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE LEGAL:

Razão Social : Condomínio Nova São Paulo – Processo nºs 19054/09, 19055/09 e 19056/09.  

INDEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO:

Razão Social:Biomarin Brasil Farmacêutica Ltda – Processo nº 0430/08.   

INDEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE PRAZO:

Razão Social : Arlete Rocha de Carvalho EPP – Processo nº 19566/10.

Dr. UBIRATAN CARVALHO PEREIRA
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

ACESSE: www.itapevi.sp.gov.br
O SITE OFICIAL DA PREFEITURA DE ITAPEVI
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CASA DO CERAMISTA ABRE INSCRIÇÕES
PARA CURSO TÉCNICO DE CERÂMICA

 A Prefeitura, por meio 
da Secretaria de Assistência 
Social e Cidadania, abriu ins-
crições para o curso de Cerâ-
mica Artística. Os interessados 
podem se inscrever na Casa 
do Ceramista ou em qualquer 
Centro de Referência de As-
sistência Social (CRAS), até o 
dia 28 de fevereiro.
 Dividido em três mó-
dulos, o primeiro é voltado à 
preparação da argila e às téc-
nicas manuais de modelagem 
e à confecção de peças deco-
rativas. A segunda fase é vol-
tada à confecção de másca-
ras mais elaboradas e peças 
vazadas. O terceiro módulo é 

dedicado à técnica mista (co-
lagem de peças de cerâmica 
em telas e acabamento em 
pintura), além de técnicas de 
esmaltação. Os alunos têm 
uma aula semanal, sendo 
que, as quintas-feiras, as au-
las são destinadas aos usuá-

rios dos serviços do Centro de 
Atenção Psicossocial (CAPS).
 Os munícipes interessa-
dos em participar do curso de 
Cerâmica Artística podem se 
dirigir à Casa do Ceramista, 
localizada à rua Escolástica 
Chaluppe, 120, Centro, ao 

lado da Secretaria de Assis-
tência Social e Cidadania, ou 
ao CRAS mais próximo de sua 
residência. O atendimento é 
realizado de segunda à sexta-
feira, das 08h às 17h.

MAIS RUAS DA CIDADE SERÃO PAVIMENTADAS PELA 
PREFEITURA NOS PRÓXIMOS DIAS 

 A Prefeitura, por meio 
da Secretaria de Obras e Ser-
viços, iniciará o trabalho de 
recapeamento asfáltico no 
Jardim Christianópolis, nos 
próximos dias. Segundo o de-
partamento, serão atendidas 
as ruas Joaquim Mendes Mo-
raes, Padre Manfredo Schu-
biger, Eugênio Silva, Isola 
Belli Leonardi, Ângelo Piazza 
e Christino Gonzales, além 
das ruas do entorno da pra-
ça João XVIII e trecho da rua 
Geraldo Vasques.
 Compostas por para-
lelepípedos, essas vias estão 
passando por um serviço que 
consiste inicialmente na retira-
da da grama entre os blocos. 
Após esta ação, a Secretaria 
de Obras e Serviços execu-
tará uma camada em Binder 

para regularização das ruas e 
para a posterior implantação 
da capa asfáltica.
 Previstas para este se-
mestre, também estão progra-
madas obras de recapeamen-
to na avenida Leda Pantalena, 
no Jardim Sorocabano e na 
avenida Presidente Vargas, no 
Jardim Christianópolis. Rece-
berão ainda a pavimentação 
asfáltica as ruas Luis Revíglio, 
estrada da Curva e rua Água 
Salgada, todas no Jardim da 
Rainha. 
 A rua Isabel, na Vila São 
Francisco e as ruas Otawa, 
San José, Pitombeiras e Egito, 
no Jardim Santa Rita, também 
serão beneficiadas. O serviço 
de recapeamento ainda está 
previsto para acontecer na 
avenida Vale do Sol. 
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ACESSE:
www.itapevi.sp.gov.br

CANDIDATOS ÀS VAGAS 
DO PROGRAMA CONEXÃO 

JOVEM FARÃO PROVA 
NESTE DOMINGO (13)

 A prova escrita do pro-
cesso seletivo para o progra-
ma Conexão Jovem, manti-
do pela Prefeitura por meio 
da Secretaria de Educação 
e Cultura, será realizada no 
próximo domingo (13), a par-
tir das 08h. Candidatos cujo 
primeiro nome comece com 
a letra A, B, C, D ou E de-
verão comparecer nesta data 
no CEMEB Tarsila do Amaral 
(avenida Rubens Caramez, 
1000, Centro). 
 Candidatos com ini-
ciais entre as letras F e O fa-
rão a prova escrita no CEMEB 
Bemvindo Moreira Nery (ave-

nida Pedro Paulino, 74, Co-
hab). Os demais candidatos 
deverão se dirigir ao CEMEB 
Dona Floriza Nunes de Ca-
margo (avenida 9 de Julho, 
s/n, Jardim da Rainha). 
 Para participar do pro-
cesso seletivo, também é ne-
cessário comparecer com, 
no mínimo, uma hora de 
antecedência aos locais de 
prova, portando o original 
do documento de identida-
de, o protocolo de inscrição 
(boleto bancário devidamen-
te quitado), caneta esfero-
gráfica (azul ou preta), lápis 
e borracha.

PROCESSO DE ALISTAMENTO MILITAR
CONTINUA EM ITAPEVI

 Durante o mês de ja-
neiro, mais de 500 jovens 
itapevienses procuraram a 
Junta Militar para se alistar 
ao Serviço Militar Obriga-
tório. O processo de alista-
mento começou em 03 de 
janeiro e vai acontecer até o 
dia 29 de abril. 
 Devem procurar a Jun-
ta, jovens do sexo masculino, 
nascidos no ano de 1993, e 
que vão completar 18 anos, 
munidos da certidão de nas-
cimento, RG e CPF, com-
provante de residência e 
uma foto 3X4 (com barbas 
e cabelos aparados e sem 

acessórios).
 A convocação, exames 
e seleção para incorporação 

no serviço militar são feitos 
em fases estabelecidas pelas 
Forças Armadas.

Jovens nascidos no ano de 1993 devem se alistar até o dia 29 de abril

 A primeira fase é a do 
alistamento, seguida pela 
seleção, que prevê a con-
vocação dos jovens para 
testes. Os reprovados nessa 
fase recebem o Certificado 
de Dispensa de Incorpora-
ção (CDI), em cerimônia na 
qual se comprometem a se 
apresentar em casos de con-
vocação.

 Junta de Serviço Militar
rua Escolástica Chaluppe, 

62 – Centro
atendimento

das 8h às 11h30.
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PREFEITURA ENTREGA OBRAS EM ESCOLAS
MUNICIPAIS ESTA SEMANA

 As comemorações 
pelo aniversário de 52 
anos de emancipação 
político-administrativa de 
Itapevi serão iniciadas 
esta semana com a entre-
ga das obras de reforma 
e ampliação de três uni-
dades escolares munici-
pais. 
 De acordo com a 
programação oficial, nes-
ta terça-feira (15), às 10h, 
serão entregues as obras 
da Escola Municipal Fon-
te do Saber, no Jardim Vi-
tápolis, que ganhou um 
novo prédio com sete sa-
las de aula e uma quadra 
esportiva, além de uma 
ampla reforma em todas 
as antigas dependências 
da unidade. A recupera-
ção garantirá mais 350 
vagas para alunos no 
bairro. 
 Na quarta-feira (16), 
às 10h, a Prefeitura entre-
gará as obras do CEMEB 
Dr. Antônio Manoel de Oli-
veira. A escola do Jardim 
Rosemeire ganhou quatro 
novas salas de aula, além 

de reforma, pintura e tro-
ca de piso em todo o pré-
dio.   Também foi 
totalmente reformada a 
quadra esportiva da uni-
dade, que recebeu ainda 
cobertura e iluminação.
 A terceira unidade a 
ser inaugurada esta sema-
na será o CEMEB Jornalis-
ta João Valério de Paula 
Neto, em Amador Bueno. 
Quatro novas salas foram 
construídas na unidade, 
que também passou por 
intensa recuperação de 
suas estruturas internas. 
A escola também recebeu 
uma nova quadra espor-
tiva coberta. A entrega 
oficial será no dia 17 de 
fevereiro, às 10h.

15/02, às 10h
Entrega da reforma e ampliação

E.M. Fonte do Saber
Rua Austral, 05, Jardim Vitápolis

16/02, às 10h
Entrega da reforma e ampliação

CEMEB Dr. Antônio Manoel de Oliveira
Rua Serra Formosa, 30 – Jardim Rosemeire

17/02, às 10h
Entrega da reforma e ampliação

CEMEB Jornalista João Valério de Paula Neto
Rua Bambina Amirábile Chaluppe, 492 – Amador Bueno

CEMEB Jornalista João Valério de Paula Neto

E.M. Fonte do Saber

CEMEB Dr. Antônio Manoel de Oliveira


