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BOLETIM 
DO MUNICÍPIO

Decretos
ERRATA: por incorreções na publicação do Boletim n. 2598, de 21 de fevereiro de 2020, 
deve ser desconsiderada a redação do art. 35 erroneamente disposto na Lei Complementar 
n. 628, de 21 de fevereiro de 2020, haja vista que a referida norma se encerra no art. 11, 
sem prejuízo da publicação anterior.

Republicação por incorreções do Decreto n. 18.453, de 21 de fevereiro de 2020, nos termos 
do artigo 54 do Decreto Federal n. 9.191, de 1º de novembro de 2017: 
DECRETO N. 18.453, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2020.
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 7.873.463,25.
O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, os artigos 14 e 16 
da Lei n. 9.968, de 5 de julho de 2019, o artigo 7º e o inciso IV do artigo 8º da Lei n.10.046, 
de 11 de novembro de 2019.
D E C R E T A:
Art. 1º  Fica aberto ao orçamento do Município crédito adicional no valor de R$ 680.232,25 
(seiscentos e oitenta mil, duzentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos) destinado 
a criar e suplementar as seguintes dotações no orçamento vigente:

40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA ..............................
40.10 Secretaria Geral ...............................................................................
40.10-12.365.0003.2.054 Manutenção do Ensino Infantil .........................................................
40.10-4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente ............................................
40.10-02.212132 Programa Ação Educacional Estado/Município - Educação Infantil 
 - Construção de Creche Jd Paineiras I ......................... 135.000,00

40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA ..............................
40.10 Secretaria Geral ...............................................................................
40.10-12.365.0003.2.054 Manutenção do Ensino Infantil .........................................................
40.10-4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente ............................................
40.10-02.212148 Programa Ação Educacional Estado/Município - Educ Infantil 
 - Construção de Creche Bosque dos Eucalip .............. 135.000,00

60 SECRETARIA DE SAÚDE ...............................................................
60.30 Departamento Hospitalar e de Emergência ....................................
60.30-10.302.0006.2.033 Operacionalização do Hospital Municipal ........................................
60.30-4.4.50.42 Auxílios .............................................................................................
60.30-06.300056 FMS – Fundo Municipal de Saúde – Tratamento e diagnóstico de 
 câncer ............................................................................ 101.140,04

70 SECRETARIA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
 ECONÔMICO ...................................................................................
70.10 Secretaria Geral ...............................................................................
70.10-23.695.0007.2.042 Atividades de Turismo ......................................................................
70.10-4.4.90.92 Despesa de Exercícios Anteriores ...................................................
70.10-01.110000 Geral .............................................................................. 309.092,21

Art. 2º  Fica aberto ao orçamento do Município crédito adicional no valor de R$ 7.193.231,00 
(sete milhões, cento e noventa e três mil, duzentos e trinta e um reais) destinado a suplementar 
as seguintes dotações do orçamento vigente:

20 SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS ......
20.10 Secretaria Geral ...............................................................................
20.10-04.122.0001.2.002 Manutenção Dos Serviços ...............................................................
20.10-3.3.90.36 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física ................................
20.10-01.110000 Geral .............................................................................. 105.000,00

30 SECRETARIA DE URBANISMO E SUSTENTABILIDADE ............
30.10 Secretaria Geral ...............................................................................
30.10-18.541.0002.2.052 Fundos De Preservação E Conservação Ambiental .......................
30.10-3.3.90.30 Material De Consumo ......................................................................
30.10-03.100050 Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FUMCAM ..............
  ....................................................................................... 150.000,00

30 SECRETARIA DE URBANISMO E SUSTENTABILIDADE ............
30.10 Secretaria Geral ...............................................................................
30.10-18.541.0002.2.052 Fundos De Preservação E Conservação Ambiental .......................
30.10-3.3.90.39 Outros Serviços De Terceiros -  Pessoa Jurídica ............................
30.10-03.100050 Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FUMCAM ..............
  ....................................................................................... 550.000,00

35 SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS ...............
35.10 Secretaria Geral ...............................................................................
35.10-15.451.0002.1.003 Obras E Serviços Habitacionais E De Infraestrutura ......................
35.10-4.4.90.51 Obras E Instalações .........................................................................
35.10-01.110000 Geral ........................................................................... 3.346.000,00

45 SECRETARIA DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA ................
45.10 Secretaria Geral ...............................................................................
45.10-27.812.0004.2.029 Atividades De Esportes ....................................................................
45.10-3.3.90.39 Outros Serviços De Terceiros -  Pessoa Jurídica ............................
45.10-01.110000 Geral ........................................................................... 2.600.000,00

50 SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO ..........................
50.10 Secretaria Geral ...............................................................................
50.10-08.244.0005.2.002 Manutenção Dos Serviços ...............................................................
50.10-3.3.90.39 Outros Serviços De Terceiros -  Pessoa Jurídica ............................
50.10-01.510000 Assistência Social - Geral ............................................... 40.000,00

50 SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO ..........................
50.10 Secretaria Geral ...............................................................................
50.10-08.244.0005.2.002 Manutenção Dos Serviços ...............................................................
50.10-3.3.90.92 Despesas De Exercícios Anteriores ................................................
50.10-01.510000 Assistência Social - Geral ............................................... 40.000,00

50 SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO ..........................
50.10 Secretaria Geral ...............................................................................
50.10-08.244.0005.2.002 Manutenção Dos Serviços ...............................................................
50.10-3.3.90.93 Indenizações E Restituições ............................................................
50.10-01.510000 Assistência Social - Geral ............................................... 23.500,00

60 SECRETARIA DE SAÚDE ...............................................................
60.70 Departamento De Atenção Secundária ...........................................
60.70-10.302.0006.2.035 Atividades Das Unidades De Atenção Secundária .........................
60.70-3.3.90.92 Despesas De Exercícios Anteriores ................................................
60.70-05.302023 Atenção de média e alta complexidade Ambulatorial e Hospitalar 
 - SIH - Saúde ..................................................................... 4.000,00

60 SECRETARIA DE SAÚDE ...............................................................
60.30 Departamento Hospitalar E De Emergência ...................................
60.30-10.302.0006.2.033 Operacionalização Do Hospital Municipal .......................................
60.30-4.4.50.42 Auxílios .............................................................................................
60.30-01.302000 Atenção de média e alta complexidade Ambulatorial e Hospitalar .
  ....................................................................................... 334.731,00

Art. 3º  Os recursos necessários à abertura do crédito de que tratam os artigos 1º e 2º 
decorrem de:
I - superávit financeiro, no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), apurado no 
balanço de 2019;
II - excesso de arrecadação, no valor de R$ 3.346.000,00 (três milhões, trezentos e 
quarenta e seis mil reais), pelo reembolso do contrato n. 2323 OC-BR realizado pelo Banco 
Interamericano de Desenvolvimento;
III - expectativa de excesso de arrecadação, no valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta 
mil reais), pela celebração dos convênios n. 195/0000/2018 e 199/0000/2018 com o Estado 
de São Paulo;
IV – anulação de restos a pagar, no valor de R$ 101.140,04 (Cento e um mil, cento e quarenta 
reais e quatro centavos) devido ao cancelamento da nota de empenho 52374/2019;
V - anulação parcial, no valor de R$ 3.456.323,21 (três milhões, quatrocentos e cinquenta 
e seis mil, trezentos e vinte e três reais e vinte e um centavos), das seguintes dotações 
orçamentárias:

20 SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS ......
20.10 Secretaria Geral ...............................................................................
20.10-04.122.0001.2.051 Serviços Contratados .......................................................................
20.10-3.3.90.39 Outros Serviços De Terceiros -  Pessoa Jurídica ............................
20.10-01.110000 Geral .............................................................................. 105.000,00

45 SECRETARIA DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA ................
45.10 Secretaria Geral ...............................................................................
45.10-27.812.0004.2.029 Atividades De Esportes ....................................................................
45.10-3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física ..................................
45.10-.01.110000 Geral ........................................................................... 2.600.000,00

50 SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO ..........................
50.10 Secretaria Geral ...............................................................................
50.10-08.244.0005.2.002 Manutenção Dos Serviços ...............................................................
50.10-3.3.91.04 Contratação Por Tempo Determinado .............................................
50.10-01.510000 Assistência Social - Geral ............................................. 103.500,00

60 SECRETARIA DE SAÚDE ...............................................................
60.70 Departamento De Atenção Secundária ...........................................
60.70-10.302.0006.2.035 Atividades Das Unidades De Atenção Secundária .........................
60.70-3.3.90.39 Outros Serviços De Terceiros -  Pessoa Jurídica ............................
60.70-05.302023 Atenção de média e alta complexidade Ambulatorial e Hospitalar 
 - SIH - Saúde ..................................................................... 4.000,00Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode 
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60 SECRETARIA DE SAÚDE ...............................................................
60.30 Departamento Hospitalar E De Emergência ...................................
60.30-10.302.0006.2.033 Operacionalização Do Hospital Municipal .......................................
60.30-3.3.50.39 Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica ..............................
60.30-01.302000 Atenção de média e alta complexidade Ambulatorial e Hospitalar
  ....................................................................................... 334.731,00

70 SECRETARIA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
 ECONÔMICO ...................................................................................
70.10 Secretaria Geral ...............................................................................
70.10-19.573.0007.2.039 Parque Tecnológico ..........................................................................
70.10-3.3.50.39 Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica ..............................
70.10-01.110000 Geral .............................................................................. 309.092,21

Art. 4º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
São José dos Campos, 21 de fevereiro de 2020.
Felicio Ramuth
Prefeito 
José de Mello Corrêa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças
Melissa Pulice da Costa Mendes
Secretária de Apoio Jurídico
Registrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos vinte e 
um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.
Daisy Alves de Oliveira Gonçalves
Departamento de Apoio Legislativo
(Portaria n. 278/2020)

DECRETO N. 18.456, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2020.
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 29.000,00, ao orçamento 
do Instituto de Previdência do Servidor Municipal. 
O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, o artigo 7º e o inciso 
IV do artigo 8º da Lei n. 10.046, de 11 de novembro de 2019;
D E C R E T A:
Art. 1º  Fica aberto um crédito adicional no valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) 
destinado a suplementar a seguinte dotação do orçamento do Instituto de Previdência do 
Servidor Municipal:

03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL .......
03.01 Instituto de Previdência do Servidor Municipal ................................
03.01-09.272.3003.2302 Administração do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS .
03.01-3.3.90.93 Indenizações e Restituições ............................................................
03.01-04.600000 Regime Próprio da Previdência Social ........................... 29.000,00

Art. 2º  Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorre do superávit 
financeiro, no valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), apurado no balanço patrimonial 
do exercício de 2019, conforme art. 43, inciso I, da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 
1964.
Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
São José dos Campos, 28 de fevereiro de 2020.
Felicio Ramuth
Prefeito 
José de Mello Corrêa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças
Melissa Pulice da Costa Mendes
Secretária de Apoio Jurídico
Registrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos vinte e 
oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.
Everton Almeida Figueira
Departamento de Apoio Legislativo

DECRETO N. 18.457, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2020.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 5.721.785,00, ao 
orçamento do Município.
O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
inciso IX do artigo 93 da Lei n. Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, o artigo 14 da 
Lei n. 9.968, de 5 de julho de 2019, o artigo 7º da Lei n. 10.046, de 11 de novembro de 2019.
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto ao orçamento do Município crédito adicional no valor de R$ 5.721.785,00 
(cinco milhões setecentos e vinte e um mil, setecentos e oitenta e cinco reais) destinado a 
suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente:

35 SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS ...............
35.10 Secretaria Geral ...............................................................................
35.10-15.451.0002.2.002 Manutenção dos Serviços ................................................................
35.10-3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros -  Pessoa Jurídica .............................
35.10-01.110000 Geral .............................................................................. 978.000,00

60 SECRETARIA DE SAÚDE ...............................................................
60.70 Departamento de Atenção Secundária ............................................
60.70-10.302.0006.2.035 Atividades das Unidades de Atenção Secundária ..........................
60.70-3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros -  Pessoa Jurídica .............................
60.70-01.302000 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 
  .................................................................................... 4.743.785,00

Art. 2º  Os recursos necessários à abertura do crédito de que tratam o art. 1º decorre da 
anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

35 SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS ...............
35.10 Secretaria Geral ...............................................................................
35.10-15.451.0002.1.003 Obras e Serviços Habitacionais e de Infraestrutura ........................
35.10-4.4.90.51 Obras e Instalações .........................................................................
35.10-01.110000 Geral ........................................................................       978.000,00

60 SECRETARIA DE SAÚDE ...............................................................
60.30 Departamento Hospitalar e de Emergência ....................................
60.30-10.302.0006.2.032 Serviço de Atendimento Móvel à Vida ............................................. 
60.30-3.3.71.70 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público .............................
60.30-01.302000 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 
  ...................................................................................  1.243.785,00

60 SECRETARIA DE SAÚDE ...............................................................
60.70 Departamento de Atenção Secundária ............................................
60.70-10.302.0006.2.059 Operacionalização do Hospital De Clínicas ....................................
60.70-3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica ...............................
60.70-01.302000 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 
  .................................................................................... 2.000.000,00

60 SECRETARIA DE SAÚDE ...............................................................
60.70 Departamento de Atenção Secundária ............................................
60.70-10.302.0006.2.035 Atividades das Unidades de Atenção Secundária ..........................
60.70-3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ..........
60.70-01.302000 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 
  .................................................................................... 1.500.000,00

Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
São José dos Campos, 28 de fevereiro de 2020.
Felicio Ramuth
Prefeito 
José de Mello Corrêa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças
Melissa Pulice da Costa Mendes
Secretária de Apoio Jurídico
Registrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos vinte 
e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.
Everton Almeida Figueira
Departamento de Apoio Legislativo

DECRETO N. 18.458, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2020.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 10.000,00, 
orçamento do Município.
O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, o artigo 14 da Lei 
n. 9.968, de 5 de julho de 2019, o artigo 7º da Lei n. 10.046, de 11 de novembro de 2019.
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto ao orçamento do Município crédito adicional no valor de R$ 10.000,00 
(dez mil reais) destinado a suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente:

35 SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS ...............
35.10 Secretaria Geral ...............................................................................
35.10-15.451.0002.2.002 Manutenção dos Serviços ................................................................
35.10-4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente ............................................
35.10-01.110000 Geral ................................................................................ 10.000,00

Art. 2º  Os recursos necessários à abertura do crédito de que tratam o art. 1º  decorre da 
anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

35 SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS ...............
35.10 Secretaria Geral ...............................................................................
35.10-15.451.0002.2.002 Manutenção dos Serviços ................................................................
35.10-3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física .................................
35.10-01.110000 Geral ................................................................................ 10.000,00

Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
São José dos Campos, 28 de fevereiro de 2020.
Felicio Ramuth
Prefeito 
José de Mello Corrêa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças
Melissa Pulice da Costa Mendes
Secretária de Apoio Jurídico
Registrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos vinte 
e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.
Everton Almeida Figueira
Departamento de Apoio LegislativoDocumento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode 
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Contratos
DfAT - DIvIsÃO De fOrMALIZAÇÃO e ATOs
CONTRATO Nº 59/20
DATA: 19/02/2020
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E TOTAL LIC SERVIÇOS LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE 
PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO
PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES
VALOR: R$ 979.836,00
MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO - 105/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 144550/19

CONTRATO Nº 61/20
DATA: 19/02/2020
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E TOTAL LIC SERVIÇOS LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE 
PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO
PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES
VALOR: R$ 236.781,60
MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO - 105/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 144550/19

ARP Nº 27/20
DATA: 13/02/2020
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTOS DIVERSOS - GRUPO I
PRAZO: 12 (DOZE) MESES 
INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA. - VALOR: R$ 30.630,00
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - VALOR: 
R$ 17.800,20
DROGARIA SAO LUCAS DE SJCAMPOS LTDA - VALOR: R$ 535,25
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - VALOR: R$ 3.693,22
MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO - 2/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 420/20

ARP Nº 28/20
DATA: 13/02/2020
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTOS DIVERSOS - GRUPO II
PRAZO: 12 (DOZE) MESES 
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - VALOR: R$ 3.752,00
CIRURGICA SAO JOSE LTDA. - VALOR: R$ 1.295,70
DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS - ME - VALOR: R$ 52.681,50
DROGARIA SAO LUCAS DE SJCAMPOS LTDA - VALOR: R$ 705,00
MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO - 3/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 425/20

ARP Nº 30/20
DATA: 14/02/2020
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTOS DIVERSOS - GRUPO III
PRAZO: 12 (DOZE) MESES 
CIRURGICA SAO JOSE LTDA. - VALOR: R$ 3.396,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - VALOR: R$ 1.170,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA - VALOR: R$ 109.125,00
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - VALOR: R$ 1.049,99
DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS - ME - VALOR: R$ 54.682,00
INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA. - VALOR: R$ 1.170,00
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - VALOR: 
R$ 30.618,80
MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO - 4/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 427/20

ARP Nº 33/20
DATA: 17/02/2020
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GENEROS 
ALIMENTICIOS (BISCOITO, BOLO, SUCO, ETC.)
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
DU’PAPI COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - VALOR: R$ 41.486,34
CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA - VALOR: R$ 68.568,54
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - VALOR: R$ 258.417,48
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL - 72/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 62865/19

TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 DO CONTRATO N° 453/2018
DATA: 20/02/2020
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E MARTA YUKIYO KODAMA TARUMI
OBJETO: PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FRETE, COM VEÍCULO UTILITÁRIO 
ADAPTADO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LUGARES, COM NO MÍNIMO 3 LUGARES 
PARA CADEIRANTES, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE 
ENSINO.
VALOR: MAIS R$ 23.575,20
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/SGAF/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 85135/2018

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 DO CONTRATO N° 75/2019
DATA: 20/02/2020
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E IPMMI – OBRA DE AÇÃO SOCIAL 
PIO XII
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PARA 
PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS.
VALOR: MAIS R$ 161.833,00
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 27740/2019

TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 DO CONTRATO Nº 110/2018
DATA: 05/02/2020
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
DE PASSAGEIROS E CARGAS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – COOPERTESC
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE COM VEÍCULO COM CAPACIDADE 
MÍNIMA DE 15 LUGARES PARA SECRETARIA DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA.
VALOR: MAIS R$ 323.730,00
PRAZO: MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 119444/2017

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 DO CONTRATO Nº 461/2019
DATA: 17/02/2020
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E URBANIZADORA MUNICIPAL S/A. 
– URBAM
OBJETO: REFORMA DO POLIESPORTIVO JARDIM SANTA INÊS I
VALOR: MENOS R$ 7.379,83
PRAZO: MAIS 2 (DOIS) MESES
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 113796/2019

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 CONTRATO Nº462/2019
DATA 17/02/2020
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E URBANIZADORA MUNICIPAL S/A 
– URBAM.
OBJETO: REVITALIZAÇÃO DO POLIESPORTIVO CAMPO DOS ALEMÃES
PRAZO: MAIS 30(TRINTA) DIAS  
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 113800/2019

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 DO CONTRATO Nº 459/2019
DATA: 17/02/2020
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E URBANIZADORA MUNICIPAL S/A. 
– URBAM
OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO FAMME
VALOR: MAIS R$ 24.534,85
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 109343/2019

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 DO CONTRATO N°463/2019
DATA: 17/02/2020
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E URBANIZADORA MUNICIPAL S/A 
– URBAM
OBJETO: REVITALIZAÇÃO DO POLIESPORTIVO ALTOS DE SANTANA
VALOR: MENOS R$ 42.354,86
PRAZO: MAIS 2 (DOIS) MESES
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 113795/2019

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO Nº 01 DO CONTRATO Nº 38/2020
DATA: 19/02/2020
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E SISVETOR INFORMATICA EIRELI
OBJETO: CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO 
TRIBUTÁRIA, FISCALIZAÇÃO, DÍVIDA ATIVA, EXECUÇÃO FISCAL, ORÇAMENTÁRIA, 
CONTÁBIL E FINANCEIRA, BEM COMO A IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MIGRAÇÃO 
DE DADOS, INTEGRAÇÃO, TREINAMENTOS E SUPORTE TÉCNICO. RERRATICAÇÃO. 
ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL Nº 169/SGAF/2019
PROCESSO INTERNO DIGITAL: 135607/2019

TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 48/2018
DATA: 14/02/2020
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS 
DE ADOLESCENTES EM RISCO
OBJETO: EXECUÇÃO DO SERVIÇO CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO – CASA 
DO IDOSO LESTE – CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV, 
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA EM DOMICÍLIO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E SERVIÇO 
DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE – CENTRO DIA.
VALOR: MAIS R$ 3.205.030,00
PRAZO: MAIS 12 (DOZE) MESES
MODALIDADE: TERMO DE COLABORAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 105378/2017

APOSTILA Nº 44/2020
A DIVISÃO DE FORMALIZAÇÃO E ATOS DA SECRETARIA DE APOIO JURÍDICO, TENDO 
EM VISTA O QUE CONSTA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 40470/2018, POR 
DETERMINAÇÃO DO SENHOR SECRETÁRIO DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS, 
LAVRA A SEGUINTE APOSTILA.
APOSTILA REFERENTE AO CONTRATO N° 341/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO 
DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S.A.
NOS TERMOS DO ARTIGO 65, § 8°, DA LEI Nº 8.666/93, FICA ALTERADA A DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA DO PRESENTE CONTRATO, INCLUINDO-SE A DE NÚMEROS:
35.10.4.4.90.51.15.451.0002.1.003.05.100159;
35.10.4.4.90.51.26.451.0002.1.011.01.100137
E 35.10.4.4.90.51.26.451.0002.1.011.01.120000, 
DEVENDO TAL ALTERAÇÃO SER CONSIDERADA PARA OS ATOS DECORRENTES 
DO CONTRATO, MANTENDO-SE INALTERADOS OS DEMAIS TERMOS E CONDIÇÕES 
ORIGINALMENTE CONTRATADOS.
REGISTRADA NA DIVISÃO DE FORMALIZAÇÃO E ATOS DA SECRETARIA DE APOIO 
JURÍDICO, AOS VINTE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2020.
JOSÉ TURANO JUNIOR
SECRETÁRIO DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRASDocumento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode 
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Portarias
Portaria Nº 001/SMC/SG/2020
12 de fevereiro de 2020
O Secretário de Manutenção da Cidade de São José dos Campos, considerando a 
necessidade de designar um servidor responsável pelo acompanhamento e avaliação 
dos resultados do Projeto Para Aplicação do Estabilizante de solo Nanosolo, em Estradas 
Vicinais da Cidade de São José dos Campos, desde a data de 06 de janeiro de 2020, pelo 
período que durar o projeto, resolve:
DESIGNAR o Sr. Ademir Freitas Raposo, matrícula 455732/5, responsável pelo 
acompanhamento e avaliação dos resultados do Projeto Para Aplicação do Estabilizante 
de solo Nanosolo em Estradas Vicinais da Cidade de São José dos Campos, desde a data 
de 06 de janeiro de 2020, pelo período que durar o projeto.
Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas às disposições em 
contrário.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos.
Ricardo Minoru Iida
Secretário de Manutenção da Cidade

Portaria Nº 462/2020
18 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Gestão Administrativa de São José dos Campos, usando de suas 
atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 36, 
parágrafo 1º e 2º da Lei Complementar 056/92,  a vista do que consta no MEMORANDO nº 
0032/SEC/GAB/2020,  resolve:
DESIGNAR, a Sra. SABRINA MARIZE BARBOSA, matrícula 519080/3, ocupante do cargo 
de PROFESSOR I, de provimento efetivo, para cumulativamente responder pelas atribuições 
da função de confiança de ORIENTADOR DE ESCOLA, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 
CIDADANIA, criado pela lei 524/2013, em substituição a Sra. VIVIANE MARIA DE CASTRO 
BARBOSA, durante o período de licença gestante de 03/02/2020 a 01/05/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) dezoito dia(s) do mês Fevereiro do ano de dois 
mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 463/2020
18 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Gestão Administrativa de São José dos Campos, usando de suas 
atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 36, 
parágrafo 1º e 2º da Lei Complementar 056/92,  a vista do que consta no MEMORANDO nº 
0032/SEC/GAB/2020,  resolve:
DESIGNAR, a Sra. ANDRESSA CAMILA GORIA CASSIANO, matrícula 522618/7, ocupante 
do cargo de PROFESSOR I, de provimento efetivo, para cumulativamente responder pelas 
atribuições da função de confiança de ORIENTADOR DE ESCOLA, da SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, criado pela lei 454/2011, em substituição a Sra. GIANI 
ESCOBAR KAWAKAMI HARROP GALVAO, durante o período de licença para tratamento 
de saúde a partir de 03/02/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) dezoito dia(s) do mês Fevereiro do ano de dois 
mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 465/2020
18 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Governança de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos 
termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, e de acordo com o artigo 36, parágrafo 1º e 
2º da Lei Complementar 056/92,  a vista do que consta no MEMORANDO nº 0018/SGAF/
SG/2020,  resolve:
DESIGNAR, a Sra. VALERIA APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA, matrícula 490031/2, 
ocupante do cargo  de GESTOR DE CONTRATOS, de provimento comissão, para 
cumulativamente responder pelas atribuições do cargo  de DIRETOR, da SECRETARIA 
DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS, de provimento em comissão, criado pela 
lei 9495/2017 e suas alterações em substituição a Sra. ANA PAULA SOUZA DOMINGOS, 
durante o período de gozo de férias de 12/02/2020 a 21/02/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) dezoito dia(s) do mês Fevereiro do ano de dois 
mil e vinte.
Anderson Farias Ferreira
Secretário De Governança
Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento 
de Gestão de Pessoas, ao(s) dezoito dia(s) do mês Fevereiro do ano de dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 526/2020
19 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Governança de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos 
termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 34 item II, da Lei 
Complementar 056/92,  resolve:
EXONERAR, a pedido, o Sr. FERNANDO DE OLIVEIRA ALVES, matrícula 516413/2, 
do cargo de COORDENADOR, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de 
provimento COMISSÃO, criado pela lei 4224/1992, a contar de 29/02/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) dezenove dia(s) do mês Fevereiro do ano de 
dois mil e vinte.
Anderson Farias Ferreira
Secretário De Governança
Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento 
de Gestão de Pessoas, ao(s) dezenove dia(s) do mês Fevereiro do ano de dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 527/2020
19 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de 
suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396/2017, de 06/03/2017, e de acordo com 
o artigo 33, da Lei Complementar 056/92,  resolve:
EXONERAR, a pedido, o Sr. THIAGO ZAGO BUENO, matrícula 670366/1, do cargo de 
AGENTE EDUCADOR,  da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento 
EFETIVO, criado pela lei 9540/2017, a contar de 14/02/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) dezenove dia(s) do mês Fevereiro do ano de 
dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 530/2020
20 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Governança de São José dos Campos, usando de suas atribuições,  nos 
termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei 
Complementar 056/92,  resolve:
NOMEAR, o Sr. RUBENS ELIAS DE OLIVEIRA, para exercer o cargo de ASSESSOR DE 
POLÍTICAS COMUNITÁRIAS, vaga nº 27797, da SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA 
CIDADE, de provimento COMISSÃO, criado pela Lei 9842/2018, a contar de 27/02/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte dia(s) do mês Fevereiro do ano de dois 
mil e vinte.
Anderson Farias Ferreira
Secretário De Governança
Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento 
de Gestão de Pessoas, ao(s) vinte dia(s) do mês Fevereiro do ano de dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 531/2020
20 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Governança de São José dos Campos, usando de suas atribuições,  nos 
termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei 
Complementar 056/92,  resolve:
NOMEAR, a Sra. AMANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, para exercer o cargo de 
ASSESSOR DE POLÍTICAS COMUNITÁRIAS, vaga nº 27753, da SECRETARIA DE 
APOIO SOCIAL AO CIDADÃO, de provimento COMISSÃO, criado pela Lei 9842/2018, a 
contar de 27/02/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte dia(s) do mês Fevereiro do ano de dois 
mil e vinte.
Anderson Farias Ferreira
Secretário De Governança
Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento 
de Gestão de Pessoas, ao(s) vinte dia(s) do mês Fevereiro do ano de dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 532/2020
20 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Governança de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos 
termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 34 inciso I, da Lei 
Complementar 056/92,  resolve:
EXONERAR, a Sra. ROSANGELA APARECIDA MACHADO ROSA, matrícula 660824/1, 
do cargo de ASSESSOR DE CHEFIA, da SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, de 
provimento COMISSÃO, criado pela lei 9842/2018, a contar de 18/02/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte dia(s) do mês Fevereiro do ano de dois 
mil e vinte.
Anderson Farias Ferreira
Secretário De Governança
Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento 
de Gestão de Pessoas, ao(s) vinte dia(s) do mês Fevereiro do ano de dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 533/2020
20 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Governança de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos 
termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei 
Complementar 056/92,  resolve:
NOMEAR, a Sra. ROSANGELA APARECIDA MACHADO ROSA, para exercer o cargo de 
ASSESSOR DO GABINETE DE SECRETARIA, da SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA 
CIDADE, de provimento COMISSÃO, criado pela Lei 9842/2018, a contar de 18/02/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte dia(s) do mês Fevereiro do ano de dois 
mil e vinte.
Anderson Farias Ferreira
Secretário De Governança
Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento 
de Gestão de Pessoas, ao(s) vinte dia(s) do mês Fevereiro do ano de dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 534/2020
20 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Governança de São José dos Campos, usando de suas atribuições,  nos 
termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei 
Complementar 056/92,  resolve:
NOMEAR, o Sr. ROMARIO DE ALMEIDA PENA, para exercer o cargo de ASSESSOR DE 
CHEFIA, vaga nº 27796, da SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, de provimento 
COMISSÃO, criado pela Lei 9842/2018, a contar de 20/02/2020.Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode 
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Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte dia(s) do mês Fevereiro do ano de dois 
mil e vinte.
Anderson Farias Ferreira
Secretário De Governança
Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento 
de Gestão de Pessoas, ao(s) vinte dia(s) do mês Fevereiro do ano de dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 535/2020
20 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Governança de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos 
termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 34 inciso I, da Lei 
Complementar 056/92,  resolve:
EXONERAR, a Sra. MARIA DO CARMO SILVA LIMA, matrícula 412871/4, do cargo de 
ASSESSOR DE POLÍTICAS COMUNITÁRIAS, da SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO 
CIDADÃO, de provimento COMISSÃO, criado pela lei 9842/2018, a contar de 18/02/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte dia(s) do mês Fevereiro do ano de dois 
mil e vinte.
Anderson Farias Ferreira
Secretário De Governança
Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento 
de Gestão de Pessoas, ao(s) vinte dia(s) do mês Fevereiro do ano de dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 536/2020
20 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Governança de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos 
termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei 
Complementar 056/92,  resolve:
NOMEAR, a Sra. MARIA DO CARMO SILVA LIMA, para exercer o cargo de ASSESSOR 
DO GABINETE DE SECRETARIA, da SECRETARIA DE GOVERNANÇA, de provimento 
COMISSÃO, criado pela Lei 9842/2018, a contar de 18/02/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte dia(s) do mês Fevereiro do ano de dois 
mil e vinte.
Anderson Farias Ferreira
Secretário De Governança
Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento 
de Gestão de Pessoas, ao(s) vinte dia(s) do mês Fevereiro do ano de dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 537/2020
20 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de 
suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 
34 inciso I, da Lei Complementar 056/92,  resolve:
EXONERAR, o Sr. ANDRE LUIZ HERNANDES, matrícula 253935/1, do cargo de CHEFE, 
da SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, de provimento COMISSÃO, criado pela lei 
9842/2018, a contar de 14/01/2020, para a qual foi nomeado  em 13/01/2020, pela Portaria 
nº 183/2020, cessando seu afastamento das atribuições de COMPRADOR.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte dia(s) do mês Fevereiro do ano de dois 
mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 538/2020
20 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de 
suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 
9º, item II, da Lei Complementar 056/92,  resolve:
NOMEAR, o Sr. ANDRE LUIZ HERNANDES, matrícula 253935/1, para exercer o cargo  de 
DIRETOR DE DEPARTAMENTO, da SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, a contar 
de 14/01/2020, afastando-o das atribuições de COMPRADOR, com as vantagens previstas 
em leis.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte dia(s) do mês Fevereiro do ano de dois 
mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 539/2020
20 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Governança de São José dos Campos, usando de suas atribuições,  nos 
termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei 
Complementar 056/92,  resolve:
NOMEAR, a Sra. ROSANGELA DE FATIMA SANTOS DE MEIRELES, para exercer o cargo 
de COORDENADOR, vaga nº 14646, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de 
provimento COMISSÃO, criado pela Lei 3255/1987, a contar de 27/02/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte dia(s) do mês Fevereiro do ano de dois 
mil e vinte.
Anderson Farias Ferreira
Secretário De Governança
Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento 
de Gestão de Pessoas, ao(s) vinte dia(s) do mês Fevereiro do ano de dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 540/2020
21 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de 
suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, a vista do que consta no 
MEMORANDO nº 04/GCM/2020,  resolve:
NOMEAR, o Sr. RICARDO TAVARES, matrícula 364508/1, para exercer a função gratificada 
de FUNÇÃO DE CONFIANÇA LC 359/08_ART. 7º,  da SECRETARIA DE PROTEÇÃO AO 
CIDADÃO, a contar de 02/01/2020, com as vantagens previstas em leis.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e um dia(s) do mês Fevereiro do ano de 
dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 541/2020
21 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de 
suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, e de acordo com o artigo 
36, parágrafo 1º e 2º da Lei Complementar 056/92,  a vista do que consta no MEMORANDO 
nº 0020/SMC/SPEM/2020,  resolve:
DESIGNAR, a Sra. FERNANDA SILVA FERNANDES, matrícula 550751/4, ocupante do 
cargo  de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, de provimento efetivo, para cumulativamente 
responder pelas atribuições do cargo  de SUPERVISOR, padrão 19C, da SECRETARIA DE 
MANUTENÇÃO DA CIDADE, de provimento em comissão, criado pela lei 3939/1991 em 
substituição a Sra. ANDREIA SOARES PEREIRA, durante o período de gozo de férias de 
27/02/2020 a 07/03/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e um dia(s) do mês Fevereiro do ano de 
dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 542/2020
21 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de 
suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, e de acordo com o artigo 
36, parágrafo 1º e 2º da Lei Complementar 056/92,  a vista do que consta no MEMORANDO 
nº 0020/SMC/SPEM/2020,  resolve:
DESIGNAR, a Sra. FERNANDA SILVA FERNANDES, matrícula 550751/4, ocupante do 
cargo  de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, de provimento efetivo, para cumulativamente 
responder pelas atribuições do cargo  de SUPERVISOR, padrão 19C, da SECRETARIA DE 
MANUTENÇÃO DA CIDADE, de provimento em comissão, criado pela lei 3939/1991 em 
substituição a Sra. ANDREIA SOARES PEREIRA, durante o período de gozo de férias de 
09/03/2020 a 28/03/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e um dia(s) do mês Fevereiro do ano de 
dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 543/2020
21 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Governança de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos 
termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 34 item II, da Lei 
Complementar 056/92,  resolve:
EXONERAR, a pedido, o Sr. GELDARTES WILSON JUNIOR, matrícula 659745/2, do cargo 
de ASSESSOR DE CHEFIA, da SECRETARIA DE SAUDE, de provimento COMISSÃO, 
criado pela lei 9842/2018, a contar de 04/02/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e um dia(s) do mês Fevereiro do ano de 
dois mil e vinte.
Anderson Farias Ferreira
Secretário De Governança
Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento 
de Gestão de Pessoas, ao(s) vinte e um dia(s) do mês Fevereiro do ano de dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 550/2020
27 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de 
suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, a vista do que consta no 
MEMORANDO nº 17/SAJ/SG/2020,  resolve:
EXONERAR, a Sra. MELISSA CRISTINA ARREPIA SAMPAIO DE MELO, matrícula 
504547/1, da função de confiança de PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA 
JUDICIAL TRABALHISTA,  da SECRETARIA DE APOIO JURIDICO, criado pela lei 452/2011 
e suas alterações, a contar de 03/02/2020, para a qual foi nomeada  em 19/01/2017, pela 
Portaria nº 823/2017.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e sete dia(s) do mês Fevereiro do ano de 
dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 551/2020
27 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de 
suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, a vista do que consta no 
MEMORANDO nº 17/SAJ/SG/2020,  resolve:
NOMEAR, a Sra. NATALIA FRANCO MASSUIA E MARCONDES, matrícula 698759/1, para 
exercer a função de confiança de PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA JUDICIAL 
TRABALHISTA, da SECRETARIA DE APOIO JURIDICO,  criada pela lei 452/2011 e suas 
alterações, a contar de 03/02/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e sete dia(s) do mês Fevereiro do ano de 
dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e FinançasDocumento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode 
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Portaria Nº 552/2020
27 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Governança de São José dos Campos, usando de suas atribuições,  nos 
termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei 
Complementar 056/92,  resolve:
NOMEAR, o Sr. GABRIEL JUNIO AMADOR SILVA SANTOS, para exercer o cargo de 
ASSESSOR DE POLÍTICAS COMUNITÁRIAS, vaga nº 27754, da SECRETARIA DE 
APOIO SOCIAL AO CIDADÃO, de provimento COMISSÃO, criado pela Lei 9842/2018, a 
contar de 27/02/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e sete dia(s) do mês Fevereiro do ano de 
dois mil e vinte.
Anderson Farias Ferreira
Secretário De Governança
Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento 
de Gestão de Pessoas, ao(s) vinte e sete dia(s) do mês Fevereiro do ano de dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 553/2020
27 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Governança de São José dos Campos, usando de suas atribuições,  nos 
termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei 
Complementar 056/92,  resolve:
NOMEAR, a Sra. FABIANA APARECIDA DE ANDRADE, para exercer o cargo de 
ASSESSOR DE CHEFIA, vaga nº 27745, da SECRETARIA DE SAUDE, de provimento 
COMISSÃO, criado pela Lei 9842/2018, a contar de 02/03/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e sete dia(s) do mês Fevereiro do ano de 
dois mil e vinte.
Anderson Farias Ferreira
Secretário De Governança
Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento 
de Gestão de Pessoas, ao(s) vinte e sete dia(s) do mês Fevereiro do ano de dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 554/2020
27 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Governança de São José dos Campos, usando de suas atribuições,  nos 
termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei 
Complementar 056/92,  resolve:
NOMEAR, o Sr. WALLISON RANGEL MOREIRA, para exercer o cargo de ASSESSOR DE 
CHEFIA, vaga nº 27670, da SECRETARIA DE SAUDE, de provimento COMISSÃO, criado 
pela Lei 9842/2018, a contar de 27/02/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e sete dia(s) do mês Fevereiro do ano de 
dois mil e vinte.
Anderson Farias Ferreira
Secretário De Governança
Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento 
de Gestão de Pessoas, ao(s) vinte e sete dia(s) do mês Fevereiro do ano de dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 555/2020
27 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de 
suas atribuições, de acordo com o Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, nos termos do artigo 
32, inciso VII da da Lei Complementar 056/92, resolve:
DECLARAR, a vacância do cargo FISCAL DE POSTURA E ESTÉTICA URBANA, da 
SECRETARIA DE PROTEÇÃO AO CIDADÃO, de provimento efetivo em razão do 
falecimento do seu ocupante, o Sr. MARCIO GONCALVES DE ARAUJO, matrícula 
549885/1, a contar de 23/02/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e sete dia(s) do mês Fevereiro do ano de 
dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 556/2020
27 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de 
suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 
33, da Lei Complementar 056/92,  a vista do que consta no PROCESSO nº 171/IPSM/2020,  
resolve:
EXONERAR, para fins de aposentação, a servidora pública municipal Sra. ZELIA CRISTINA 
FERREIRA, matrícula 460922/11, do cargo de PROFESSOR I,  da SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, criado pela lei 7773/2009, a contar de 
01/03/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e sete dia(s) do mês Fevereiro do ano de 
dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 557/2020
27 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de 
suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 
33, da Lei Complementar 056/92,  a vista do que consta no PROCESSO nº 172/IPSM/2020,  
resolve:
EXONERAR, para fins de aposentação, a servidora pública municipal Sra. ZELIA CRISTINA 
FERREIRA, matrícula 460922/12, do cargo de PROFESSOR I,  da SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, criado pela lei 454/2011, a contar de 
01/03/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e sete dia(s) do mês Fevereiro do ano de 
dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 558/2020
27 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de 
suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 
33, da Lei Complementar 056/92,  a vista do que consta no PROCESSO nº 419/IPSM/2019,  
resolve:
EXONERAR, para fins de aposentação, a servidora pública municipal Sra. ALDENICE 
OLIVEIRA SILVA CLARET, matrícula 382204/1, do cargo de ASSISTENTE DE 
ENFERMAGEM NÍVEL I,  da SECRETARIA DE SAUDE, de provimento efetivo, criado pela 
lei 5616/2000, a contar de 01/03/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e sete dia(s) do mês Fevereiro do ano de 
dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 559/2020
27 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de 
suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 
33, da Lei Complementar 056/92,  a vista do que consta no PROCESSO nº 767/IPSM/2019,  
resolve:
EXONERAR, para fins de aposentação, a servidora pública municipal Sra. CREUSA 
MARIA DE SOUZA, matrícula 290822/1, do cargo de AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
INFANTIL,  da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, criado 
pela lei 4482/1993, a contar de 01/03/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e sete dia(s) do mês Fevereiro do ano de 
dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 560/2020
27 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de 
suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 
33, da Lei Complementar 056/92,  a vista do que consta no PROCESSO nº 802/IPSM/2019,  
resolve:
EXONERAR, para fins de aposentação, a servidora pública municipal Sra. ADORAMA 
CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA, matrícula 240922/1, do cargo de DENTISTA 20H,  da 
SECRETARIA DE SAUDE, de provimento efetivo, a contar de 01/03/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e sete dia(s) do mês Fevereiro do ano de 
dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 561/2020
27 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de 
suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 
33, da Lei Complementar 056/92,  a vista do que consta no PROCESSO nº 851/IPSM/2019,  
resolve:
EXONERAR, para fins de aposentação, a servidora pública municipal Sra. ROSA MARIA 
SANTOS VARGAS, matrícula 338078/1, do cargo de PROFESSOR II,  da SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, a contar de 01/03/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e sete dia(s) do mês Fevereiro do ano de 
dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 562/2020
27 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando 
de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o 
artigo 33, da Lei Complementar 056/92,  a vista do que consta no PROCESSO nº 1024/
IPSM/2019,  resolve:
EXONERAR, para fins de aposentação, a servidora pública municipal Sra. SANDRA REGINA 
DOS SANTOS, matrícula 377871/1, do cargo de ASSISTENTE DE ENFERMAGEM NÍVEL 
I,  da SECRETARIA DE SAUDE, de provimento efetivo, criado pela lei 5616/2000, a contar 
de 01/03/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e sete dia(s) do mês Fevereiro do ano de 
dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 563/2020
27 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de 
suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, e de acordo com o 
PROCESSO 1110/IPSM/2019, resolve:
CESSAR os efeitos da portaria 170/2017, de 18/01/2017, que colocou à disposição 
do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos da Comarca de São José dos 
Campos, a Sra. LEILA SATIKO ASANOME SERPA, matrícula 293040/1, ocupante do cargo 
AGENTE ADMINISTRATIVO III, de provimento efetivo, da SECRETARIA DE GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E FINANÇAS, a partir de 01/03/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e sete dia(s) do mês Fevereiro do ano de 
dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 564/2020
27 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando 
de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o 
artigo 33, da Lei Complementar 056/92,  a vista do que consta no PROCESSO nº 1110/
IPSM/2019,  resolve:Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode 
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EXONERAR, para fins de aposentação, a servidora pública municipal Sra. LEILA SATIKO 
ASANOME SERPA, matrícula 293040/1, do cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO III,  da 
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS, de provimento efetivo, criado 
pela lei 4399/1993 e suas alterações, a contar de 01/03/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e sete dia(s) do mês Fevereiro do ano de 
dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 565/2020
27 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando 
de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o 
artigo 33, da Lei Complementar 056/92,  a vista do que consta no PROCESSO nº 1127/
IPSM/2019,  resolve:
EXONERAR, para fins de aposentação, o servidor público municipal Sr. LAURIMBERG 
ARAUJO BEZERRA, matrícula 245959/1, do cargo de ASSISTENTE DE ENFERMAGEM 
NÍVEL I,  da SECRETARIA DE SAUDE, de provimento efetivo, criado pela lei 5616/2000, a 
contar de 01/03/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e sete dia(s) do mês Fevereiro do ano de 
dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 566/2020
27 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando 
de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o 
artigo 33, da Lei Complementar 056/92,  a vista do que consta no PROCESSO nº 1252/
IPSM/2019,  resolve:
EXONERAR, para fins de aposentação, a servidora pública municipal Sra. IVANORA 
PIRES PEREIRA, matrícula 309710/1, do cargo de COZINHEIRO/A,  da SECRETARIA DE 
SAUDE, de provimento efetivo, a contar de 01/03/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e sete dia(s) do mês Fevereiro do ano de 
dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 567/2020
27 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando 
de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o 
artigo 33, da Lei Complementar 056/92,  a vista do que consta no PROCESSO nº 1254/
IPSM/2019,  resolve:
EXONERAR, para fins de aposentação, o servidor público municipal Sr. NICANOR DE 
SOUZA, matrícula 196826/1, da função transitória de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, 
da SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE, de provimento efetivo , a contar de 
01/03/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e sete dia(s) do mês Fevereiro do ano de 
dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 568/2020
27 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando 
de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o 
artigo 33, da Lei Complementar 056/92,  a vista do que consta no PROCESSO nº 1402/
IPSM/2019,  resolve:
EXONERAR, para fins de aposentação, a servidora pública municipal Sra. MARIA HELOISA 
PEREIRA SIMEAO, matrícula 262632/1, do cargo de AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
INFANTIL,  da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, a 
contar de 01/03/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e sete dia(s) do mês Fevereiro do ano de 
dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 569/2020
27 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando 
de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o 
artigo 33, da Lei Complementar 056/92,  a vista do que consta no PROCESSO nº 1406/
IPSM/2019,  resolve:
EXONERAR, para fins de aposentação, a servidora pública municipal Sra. REGIANE 
CAYUELA LOPES, matrícula 421617/3, do cargo de PROFESSOR II,  da SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, criado pela lei 4801/1996, a contar 
de 01/03/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e sete dia(s) do mês Fevereiro do ano de 
dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 570/2020
27 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando 
de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o 
artigo 33, da Lei Complementar 056/92,  a vista do que consta no PROCESSO nº 1451/
IPSM/2019,  resolve:
EXONERAR, para fins de aposentação, a servidora pública municipal Sra. MARIA 
DONIZETE GRANATO, matrícula 337659/1, do cargo de PROFESSOR I,  da SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, criado pela lei 4801/1996, a contar 
de 01/03/2020.
Registre-se e Publique-se.

Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e sete dia(s) do mês Fevereiro do ano de 
dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 571/2020
27 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando 
de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o 
artigo 33, da Lei Complementar 056/92,  a vista do que consta no PROCESSO nº 1485/
IPSM/2019,  resolve:
EXONERAR, para fins de aposentação, a servidora pública municipal Sra. MALVINA 
MARIA DA SILVA, matrícula 244405/1, do cargo de AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
INFANTIL,  da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, a 
contar de 01/03/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e sete dia(s) do mês Fevereiro do ano de 
dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 572/2020
27 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de 
suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 
33, da Lei Complementar 056/92,  a vista do que consta no PROCESSO nº 146/IPSM/2019,  
resolve:
EXONERAR, para fins de aposentação, o servidor público municipal Sr. PAULO FERNANDO 
CARPENTER PINTO DAMASCENO, matrícula 274711/1, do cargo de MÉDICO 24H,  da 
SECRETARIA DE SAUDE, de provimento efetivo, criado pela lei 4408/1993, a contar de 
01/03/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e sete dia(s) do mês Fevereiro do ano de 
dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 573/2020
27 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando 
de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o 
artigo 33, da Lei Complementar 056/92,  a vista do que consta no PROCESSO nº 1551/
IPSM/2019,  resolve:
EXONERAR, para fins de aposentação, a servidora pública municipal Sra. MARIA 
APARECIDA MEDINA MARTINS, matrícula 224781/1, do cargo de SECRETÁRIO/A 
JÚNIOR,  da SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, de provimento efetivo, a contar 
de 01/03/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e sete dia(s) do mês Fevereiro do ano de 
dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 574/2020
27 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando 
de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o 
artigo 33, da Lei Complementar 056/92,  a vista do que consta no PROCESSO nº 1600/
IPSM/2019,  resolve:
EXONERAR, para fins de aposentação, a servidora pública municipal Sra. ISAURA MARIA 
NUNES DE SOUZA, matrícula 291152/1, do cargo de ASSISTENTE DE ENFERMAGEM 
NÍVEL I,  da SECRETARIA DE SAUDE, de provimento efetivo, criado pela lei 5616/2000, a 
contar de 01/03/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e sete dia(s) do mês Fevereiro do ano de 
dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 575/2020
27 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando 
de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o 
artigo 33, da Lei Complementar 056/92,  a vista do que consta no PROCESSO nº 1635/
IPSM/2019,  resolve:
EXONERAR, para fins de aposentação, o servidor público municipal Sr. BENEDITO DO 
CARMO COSTA, matrícula 121486/1, do cargo de ELETRICISTA,  da SECRETARIA DE 
MANUTENÇÃO DA CIDADE, de provimento efetivo, a contar de 01/03/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e sete dia(s) do mês Fevereiro do ano de 
dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 576/2020
27 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando 
de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o 
artigo 33, da Lei Complementar 056/92,  a vista do que consta no PROCESSO nº 1638/
IPSM/2019,  resolve:
EXONERAR, para fins de aposentação, a servidora pública municipal Sra. FERNANDA 
MARQUES CASTILHO, matrícula 273936/1, do cargo de TÉCNICO EM PATOLOGIA 
CLÍNICA,  da SECRETARIA DE SAUDE, de provimento efetivo, criado pela lei 4408/1993, 
a contar de 01/03/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e sete dia(s) do mês Fevereiro do ano de 
dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e FinançasDocumento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode 
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Portaria Nº 577/2020
27 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando 
de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o 
artigo 33, da Lei Complementar 056/92,  a vista do que consta no PROCESSO nº 1647/
IPSM/2019,  resolve:
EXONERAR, para fins de aposentação, a servidora pública municipal Sra. VERA LUCIA 
NUNES, matrícula 261750/1, do cargo de AGENTE SOCIAL,  da SECRETARIA DE 
GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS, de provimento efetivo, a contar de 01/03/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e sete dia(s) do mês Fevereiro do ano de 
dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 578/2020
27 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando 
de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o 
artigo 33, da Lei Complementar 056/92,  a vista do que consta no PROCESSO nº 1702/
IPSM/2019,  resolve:
EXONERAR, para fins de aposentação, a servidora pública municipal Sra. ROSSANA 
APARECIDA SANCHEZ, matrícula 275912/1, do cargo de MÉDICO 24H,  da SECRETARIA 
DE SAUDE, de provimento efetivo, criado pela lei 4408/1993, a contar de 01/03/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e sete dia(s) do mês Fevereiro do ano de 
dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 579/2020
27 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando 
de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o 
artigo 33, da Lei Complementar 056/92,  a vista do que consta no PROCESSO nº 1713/
IPSM/2019,  resolve:
EXONERAR, para fins de aposentação, o servidor público municipal Sr. NILSON ORLANDO 
DOMINGUES SILVA, matrícula 200289/1, da função transitória de AGENTE FISCAL, da 
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS, de provimento efetivo , a 
contar de 01/03/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e sete dia(s) do mês Fevereiro do ano de 
dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 580/2020
27 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando 
de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o 
artigo 33, da Lei Complementar 056/92,  a vista do que consta no PROCESSO nº 1727/
IPSM/2019,  resolve:
EXONERAR, para fins de aposentação, a servidora pública municipal Sra. SANDRA 
MONTEIRO FERNANDES, matrícula 176507/1, do cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO 
III,  da SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS, de provimento efetivo, 
a contar de 01/03/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e sete dia(s) do mês Fevereiro do ano de 
dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 581/2020
27 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando 
de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o 
artigo 33, da Lei Complementar 056/92,  a vista do que consta no PROCESSO nº 1732/
IPSM/2019,  resolve:
EXONERAR, para fins de aposentação, a servidora pública municipal Sra. MARCIA 
CRISTINA CAMARGO SILVA, matrícula 337810/1, do cargo de PROFESSOR I,  da 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, criado pela lei 
4801/1996, a contar de 01/03/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e sete dia(s) do mês Fevereiro do ano de 
dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 582/2020
27 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando 
de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o 
artigo 33, da Lei Complementar 056/92,  a vista do que consta no PROCESSO nº 1767/
IPSM/2019,  resolve:
EXONERAR, para fins de aposentação, a servidora pública municipal Sra. ANADEJA DOS 
SANTOS, matrícula 339481/1, do cargo de MÉDICO 20H,  da SECRETARIA DE SAUDE, 
de provimento efetivo, criado pela lei 4408/1993, a contar de 01/03/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e sete dia(s) do mês Fevereiro do ano de 
dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 583/2020
27 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de 
suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, e de acordo com o 
PROCESSO 1769/IPSM/2019, resolve:
CESSAR os efeitos da portaria 136/2017, de 13/01/2017, que colocou à disposição da 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, a Sra. TANIA MARIA BOHANA 
HAYASHI, matrícula 311536/1, ocupante do cargo ASSISTENTE SOCIAL, de provimento 
efetivo, da SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO, a partir de 01/03/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e sete dia(s) do mês Fevereiro do ano de 
dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 584/2020
27 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando 
de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o 
artigo 33, da Lei Complementar 056/92,  a vista do que consta no PROCESSO nº 1769/
IPSM/2019,  resolve:
EXONERAR, para fins de aposentação, a servidora pública municipal Sra. TANIA 
MARIA BOHANA HAYASHI, matrícula 311536/1, do cargo de ASSISTENTE SOCIAL,  da 
SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO, de provimento efetivo, criado pela lei 
4800/1996, a contar de 01/03/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e sete dia(s) do mês Fevereiro do ano de 
dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 585/2020
27 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando 
de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o 
artigo 33, da Lei Complementar 056/92,  a vista do que consta no PROCESSO nº 1803/
IPSM/2019,  resolve:
EXONERAR, para fins de aposentação, a servidora pública municipal Sra. EDLENE 
MENDONCA DOS SANTOS, matrícula 257841/1, do cargo de ASSISTENTE DE 
ENFERMAGEM NÍVEL I,  da SECRETARIA DE SAUDE, de provimento efetivo, criado pela 
lei 5616/2000, a contar de 01/03/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e sete dia(s) do mês Fevereiro do ano de 
dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 586/2020
27 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando 
de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o 
artigo 33, da Lei Complementar 056/92,  a vista do que consta no PROCESSO nº 1805/
IPSM/2019,  resolve:
EXONERAR, para fins de aposentação, a servidora pública municipal Sra. SONIA MARCIA 
DA SILVA, matrícula 301654/1, do cargo de ASSISTENTE DE ENFERMAGEM NÍVEL I,  da 
SECRETARIA DE SAUDE, de provimento efetivo, criado pela lei 5616/2000, a contar de 
01/03/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e sete dia(s) do mês Fevereiro do ano de 
dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 587/2020
27 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando 
de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o 
artigo 33, da Lei Complementar 056/92,  a vista do que consta no PROCESSO nº 1822/
IPSM/2019,  resolve:
EXONERAR, para fins de aposentação, a servidora pública municipal Sra. MARIA DE 
FATIMA GERMANA DA SILVA, matrícula 301360/1, do cargo de ASSISTENTE DE 
ENFERMAGEM NÍVEL I,  da SECRETARIA DE SAUDE, de provimento efetivo, criado pela 
lei 5616/2000, a contar de 01/03/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e sete dia(s) do mês Fevereiro do ano de 
dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 588/2020
27 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de 
suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017,  a vista do que consta 
no PROCESSO nº 1841/IPSM/2019,  resolve:
EXONERAR, o Sr. ADILSON ROBERTO PEREIRA, matrícula 88640/1, da função gratificada 
de MONITOR, da SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS, criado pela lei 
4204/1992 e suas alterações, a contar de 01/03/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e sete dia(s) do mês Fevereiro do ano de 
dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e FinançasDocumento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode 
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Portaria Nº 589/2020
27 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando 
de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o 
artigo 33, da Lei Complementar 056/92,  a vista do que consta no PROCESSO nº 1841/
IPSM/2019,  resolve:
EXONERAR, para fins de aposentação, o servidor público municipal Sr. ADILSON 
ROBERTO PEREIRA, matrícula 88640/1, do cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO III,  da 
SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS, de provimento efetivo, a contar de 
01/03/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e sete dia(s) do mês Fevereiro do ano de 
dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 590/2020
27 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de 
suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017,  a vista do que consta 
no PROCESSO nº 1843/IPSM/2019,  resolve:
EXONERAR, o Sr. JOSE RUBENS CARDOSO DE MORAIS, matrícula 102120/1, da função 
gratificada de MONITOR, da SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS, 
criado pela lei 4221/1992, a contar de 01/03/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e sete dia(s) do mês Fevereiro do ano de 
dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 591/2020
27 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando 
de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o 
artigo 33, da Lei Complementar 056/92,  a vista do que consta no PROCESSO nº 1843/
IPSM/2019,  resolve:
EXONERAR, para fins de aposentação, o servidor público municipal Sr. JOSE RUBENS 
CARDOSO DE MORAIS, matrícula 102120/1, do cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO III,  
da SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS, de provimento efetivo, a 
contar de 01/03/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e sete dia(s) do mês Fevereiro do ano de 
dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 592/2020
27 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de 
suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 
34 inciso I, da Lei Complementar 056/92,  a vista do que consta no PROCESSO nº 1896/
IPSM/2019,  resolve:
EXONERAR, a Sra. ROSANA APARECIDA COSTA, matrícula 258163/1, do cargo 
de SUPERVISOR, padrão 19B, da SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E 
FINANÇAS, de provimento COMISSÃO, criado pela lei 3939/1991, a contar de 01/03/2020, 
para a qual foi nomeada  em 09/01/2017, pela Portaria nº 948/2017, cessando seu 
afastamento das atribuições de AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e sete dia(s) do mês Fevereiro do ano de 
dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 593/2020
27 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando 
de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o 
artigo 33, da Lei Complementar 056/92,  a vista do que consta no PROCESSO nº 1896/
IPSM/2019,  resolve:
EXONERAR, para fins de aposentação, a servidora pública municipal Sra. ROSANA 
APARECIDA COSTA, matrícula 258163/1, do cargo de AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
INFANTIL,  da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, a 
contar de 01/03/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e sete dia(s) do mês Fevereiro do ano de 
dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 594/2020
27 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando 
de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o 
artigo 33, da Lei Complementar 056/92,  a vista do que consta no PROCESSO nº 1907/
IPSM/2019,  resolve:
EXONERAR, para fins de aposentação, a servidora pública municipal Sra. MARLENE 
ROCHA FARIA, matrícula 306761/1, do cargo de TELEFONISTA,  da SECRETARIA DE 
PROTEÇÃO AO CIDADÃO, de provimento efetivo, a contar de 01/03/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e sete dia(s) do mês Fevereiro do ano de 
dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças
Portaria Nº 595/2020
27 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando 
de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o 
artigo 33, da Lei Complementar 056/92,  a vista do que consta no PROCESSO nº 1925/
IPSM/2019,  resolve:

EXONERAR, para fins de aposentação, a servidora pública municipal Sra. ROSELI 
LOBO DE ALMEIDA MONTEIRO, matrícula 249024/1, do cargo de TELEDIGITADOR,  da 
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS, de provimento efetivo, a 
contar de 01/03/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e sete dia(s) do mês Fevereiro do ano de 
dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 596/2020
27 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de 
suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017,  a vista do que consta 
no PROCESSO nº 1936/IPSM/2019,  resolve:
EXONERAR, o Sr. MANOEL OLIVEIRA, matrícula 64946/1, da função gratificada de 
MONITOR,  da SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE, criado pela lei 4204/1992, 
a contar de 01/03/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e sete dia(s) do mês Fevereiro do ano de 
dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 597/2020
27 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando 
de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o 
artigo 33, da Lei Complementar 056/92,  a vista do que consta no PROCESSO nº 1936/
IPSM/2019,  resolve:
EXONERAR, para fins de aposentação, o servidor público municipal Sr. MANOEL OLIVEIRA, 
matrícula 64946/1, do cargo de DEDETIZADOR,  da SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA 
CIDADE, de provimento efetivo, a contar de 01/03/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e sete dia(s) do mês Fevereiro do ano de 
dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 598/2020
27 de Fevereiro de 2020
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando 
de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o 
artigo 33, da Lei Complementar 056/92,  a vista do que consta no PROCESSO nº 1970/
IPSM/2019,  resolve:
EXONERAR, para fins de aposentação, a servidora pública municipal Sra. MARCIA 
DE OLIVEIRA CARVALHO SILVA, matrícula 250537/1, do cargo de ASSISTENTE DE 
ENFERMAGEM NÍVEL I,  da SECRETARIA DE SAUDE, de provimento efetivo, criado pela 
lei 5616/2000, a contar de 01/03/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e sete dia(s) do mês Fevereiro do ano de 
dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria nº 003/SGAF-SG/2020
De 28 de fevereiro de 2020
Dispõe sobre a composição da Comissão Especial de Credenciamento de empresas que 
comercializam medicamentos, insumos farmacêuticos e outros produtos autorizados a ser 
comercializados em farmácias e drogarias com consignação em folha de pagamento para 
os servidores e empregados públicos ativos da Prefeitura de São José dos Campos.
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de 
suas atribuições, nos termos do Decreto Municipal nº 17.369/17, alterado pelo Decreto nº 
17.396/17 e 17.631/17, resolve:
Art. 1º - Designar o servidor ROBERTO ALVES CUNHA NETO,  matrícula 92680/1, 
Assistente em Gestão Municipal, lotado do Departamento de Recursos Materiais, como 
membro substituto da servidora SELMA GONÇALVES GARCIA PINHO, matrícula 289328/1, 
durante o período de suas férias, de 27 de fevereiro a 07 de março de 2020, na Comissão 
Especial de Credenciamento, para atuação  no credenciamento de empresas legalmente 
constituídas para o fornecimento de medicamentos, insumos farmacêuticos, produtos 
dietéticos, cosméticos e perfumaria, de higiene pessoal e produtos correlatos, conforme 
Lei Municipal nº 6334/03, com consignação em folha de pagamento para os servidores e 
empregados públicos municipais ativos.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e publique-se.
São José dos Campos, 28 de fevereiro de 2020.
José de Mello Corrêa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria nº 004/SGAF-SG/2020
De 28 de fevereiro de 2020
Dispõe sobre a composição da Comissão Especial de Credenciamento de Instituições 
Financeiras interessadas em proceder a concessão de empréstimo pessoal, com 
consignação em folha de pagamento para os servidores e empregados públicos ativos da 
Prefeitura de São José dos Campos.
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de 
suas atribuições, nos termos do Decreto Municipal nº 17.369/17, alterado pelo Decreto nº 
17.396/17 e 17.631/17, resolve:
Art. 1º - Designar o servidor ROBERTO ALVES CUNHA NETO, matrícula 92680/1, 
Assistente em Gestão Municipal, lotado no Departamento de Recursos Materiais, como 
membro substituto da servidora SELMA GONÇALVES GARCIA PINHO, matrícula 289328/1, 
durante o período de suas férias, de 27 de fevereiro a 07 de março de 2020, na Comissão 
Especial de Credenciamento, para atuação no credenciamento de instituições financeiras 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, na forma de Banco Múltiplo, Comercial 
ou Cooperativo, interessadas em proceder a concessão de empréstimo pessoal, com 
consignação em folha de pagamento para os servidores e empregados públicos municipais 
ativos.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e publique-se.
São José dos Campos, 28 de fevereiro de 2020.
José de Mello Corrêa
Secretário de Gestão Administrativa e FinançasDocumento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode 
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educação
Aos vinte e um dias de fevereiro de dois mil e vinte, às dezesseis horas, os membros da 
Comissão de Seleção, constituídos conforme item 5 do edital de chamamento 01/SEC/2020, 
se reuniram para elaboração de ata final de classificação das propostas entregues ao 
processo de celebração de TERMO DE COLABORAÇÃO conforme consta no Edital de 
Chamamento nº 01/SEC/2020. 
As entidades abaixo relacionadas foram desclassificadas, conforme descrito nos quadros:
Entidades desclassificadas - CEDIN MARIA APARECIDA BARBOZA PEDROZA

Entidade Motivo

Associação Missionários da Santíssima Trindade Não atendimento ao item 11.2 do edital

OSC Vida Não atendimento ao item 12.1-I e 12.1-III do edital

Entidades desclassificadas - CEDIN ZILDA ARNS NEUMANN

Entidade Motivo

Associação Missionários da Santíssima Trindade Não atendimento ao item 11.2 do edital

Instituto Social Educacional e Tecnológico Semear Não atendimento ao item 11.2 do edital

OSC Vida Não atendimento ao item 12.1 I e 12.1 III do edital

A classificação final, segue nos quadros abaixo:
Classificação - CEDIN MARIA APARECIDA BARBOZA PEDROZA

Entidade Total

Pontuação nos quadros

1 2 3 4 5 6

1º
Sociedade Amigos do Bairro Terceira 
Divisão & Adjacências 56,50 18,50 5,50 8,00 8,00 8,00 8,50

2º
Sociedade de Promoção Humana Alex 
Ivan 48,50 17,50 5,50 7,50 4,00 8,00 6,00

3º
Instituto Social Educacional e Tecnológico 
Semear 47,00 17,00 6,00 7,00 6,00 7,00 4,00

4º Associação Capacitar Social – Acapis 39,75 15,00 6,00 7,00 1,75 6,00 4,00

Classificação - CEDIN ZILDA ARNS NEUMANN

Entidade Total

Pontuação nos quadros

1 2 3 4 5 6

1º
Sociedade Amigos do Bairro Terceira 
Divisão & Adjacências 56,00 18,50 5,50 8,00 8,00 8,00 8,00

2º
Sociedade de Promoção Humana Alex 
Ivan 47,50 17,50 5,50 7,50 4,00 8,00 5,00

3º Associação Capacitar Social – Acapis 39,75 15,00 6,00 7,00 1,75 6,00 4,00

Nada mais havendo a tratar, assinam a presente os membros da Comissão de Seleção.

Câmara Municipal
PORTARIA Nº 057/2020
De 17 de fevereiro de 2020
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista o disposto no Memorando nº 02/
DADM/2020, resolve:
I – DESIGNAR, a contar desta data, os servidores efetivos abaixo relacionados, para 
compor o G.S.A.D. – Grupo Setorial de Avaliação de Documentos da Câmara Municipal de 
São José dos Campos, instituído pela Resolução nº 2, de 05/09/2019:
Setor: Servidor Designado:
Gabinete da Presidência Lia Fares Gonçalves Gracioto
Assessoria Jurídica Thiago Joel de Almeida
Secretaria-Geral Marcelo Nagaoka
Diretoria Técnico-Legislativa Francine Fabíola F. Venâncio
Diretoria de Expediente Bruno de Jesus Barreto
Diretoria de Fin, Orç. e Recursos Materiais Luana Martins R. Santos
Diretoria de Infraest. e Serviços Gerais Alexandre Pivovar Maia
Diretoria de Administração Benedito Sávio Salgado Júnior
Diretoria de Recursos Humanos Willian Yudi Suzuki
Diretoria de Tecnologia da Informação Eduardo José de Freitas
Diretoria de Imprensa Tiago Domingos de Faria
Diretoria de TV André Afonso da Silva Pereira

II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Plenário “Mário Scholz”, 17 de fevereiro de 2020.

Ver. Robertinho da Padaria
Presidente

 Ver. José Dimas Ver. Dr. Elton
 1º. Vice-Presidente 2º. Vice-Presidente
 Ver. Marcão da Academia Verª. Juliana Fraga 
 1º. Secretário 2º. Secretário   
Registrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos 
dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.
Michael Robert Boccatto e Silva
Secretário-Geral

PORTARIA Nº 058/2020
De 18 de fevereiro de 2020
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista o requerimento do Ver. Valdir 
Alvarenga, resolve:
I – NOMEAR a senhora ANA PAULA SANTANA DE SOUZA, para o cargo de Oficial 
Legislativo, padrão ”G-1”, de provimento em comissão, conforme a Res. nº 05, de 13 de 
dezembro de 2018.
II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Plenário “Mário Scholz”, 18 de fevereiro de 2020.

Ver. Robertinho da Padaria
Presidente

 Ver. José Dimas Ver. Dr. Elton
 1º. Vice-Presidente 2º. Vice-Presidente
 Ver. Marcão da Academia Verª. Juliana Fraga 
 1º. Secretário 2º. Secretário   
Registrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos 
dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.
Michael Robert Boccatto e Silva
Secretário-Geral

PORTARIA Nº 059/2020
De 19 de fevereiro de 2020
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando 
das atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista a Resolução nº 02/2018, 
resolve:
I – CESSAR, pelo período de 10 (dez) dias, de 09 a 18 de março de 2020, os efeitos da 
Portaria nº 210/18, de 25 de junho de 2018, que nomeou a senhora JULIANA NAKASONE 
para responder pela Função de Confiança “FC2”, DESIGNANDO-A no período de 09 a 
18/03/2020 para, com prejuízo de seus vencimentos, porém sem o das demais vantagens 
do cargo, responder pela Divisão de Folha de Pagamento, tendo em vista as férias da 
titular, permanecendo com o benefício de que trata a Lei nº. 2973.
II – Encerrado o período de 10 (dez) dias a servidora retornará à Função de Confiança 
“FC3”.
III – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Plenário “Mário Scholz”, 19 de fevereiro de 2020.

Ver. Robertinho da Padaria
Presidente

 Ver. José Dimas Ver. Dr. Elton
 1º. Vice-Presidente 2º. Vice-Presidente
 Ver. Marcão da Academia Verª. Juliana Fraga 
 1º. Secretário 2º. Secretário   
Registrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos 
dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.
Michael Robert Boccatto e Silva
Secretário-Geral

PORTARIA Nº 060/2020
De 19 de fevereiro de 2020
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista o processo número 10391/2017, 
resolve:
I – CONCEDER a Progressão Funcional, ao servidor abaixo relacionado, ocupante de 
cargo de provimento efetivo, com fundamento no disposto na Resolução nº 06/2013, de 24 
de outubro de 2013, Artigos nº 14 a 17, produzindo seus efeitos financeiros a partir de 01 
de março de 2020:
Matr. Servidor Cargo De Para

0226 Sérgio Ricardo Sant”ana Assessor Jurídico Grau IV –Nível 16 Grau IV–Nível 17
II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Plenário “Mário Scholz”, 19 de fevereiro de 2020.

Ver. Robertinho da Padaria
Presidente

 Ver. José Dimas Ver. Dr. Elton
 1º. Vice-Presidente 2º. Vice-Presidente
 Ver. Marcão da Academia Verª. Juliana Fraga 
 1º. Secretário 2º. Secretário   
Registrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos 
dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.
Michael Robert Boccatto e Silva
Secretário-Geral

PORTARIA Nº 061/2020
De 19 de fevereiro de 2020
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista o atestado médico arquivado no 
prontuário do servidor, resolve:
I – CONCEDER ao servidor, senhor MAURÍCIO DONIZETTI DOS SANTOS, 05 (cinco) 
dias de licença médica para tratamento da própria saúde, no período de 11/02/2020 até 
15/02/2020.
II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Plenário “Mário Scholz”, 19 de fevereiro de 2020.

Ver. Robertinho da Padaria
Presidente

 Ver. José Dimas Ver. Dr. Elton
 1º. Vice-Presidente 2º. Vice-Presidente
 Ver. Marcão da Academia Verª. Juliana Fraga 
 1º. Secretário 2º. Secretário   
Registrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos 
dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.
Michael Robert Boccatto e Silva
Secretário-GeralDocumento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode 
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PORTARIA Nº 062/2020
De 19 de fevereiro de 2020
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve:
I – Fica alterada a lotação do servidor DOUGLAS ANTONIO PEREIRA – Matr. 2953, titular 
do cargo de Técnico Legislativo, de provimento efetivo, da Diretoria Técnico Legislativa 
para a Diretoria de Expediente, subordinado à Divisão de Redação de Expediente, a contar 
de 19 de fevereiro de 2020, devendo exercer funções compatíveis com seu cargo efetivo, 
conforme Res. nº 02, de 21 de junho de 2018, sem prejuízo dos direitos funcionais e 
vantagens legalmente adquiridas.
II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Plenário “Mário Scholz”, 19 de fevereiro de 2020.

Ver. Robertinho da Padaria
Presidente

 Ver. José Dimas Ver. Dr. Elton
 1º. Vice-Presidente 2º. Vice-Presidente
 Ver. Marcão da Academia Verª. Juliana Fraga 
 1º. Secretário 2º. Secretário   
Registrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos 
dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.
Michael Robert Boccatto e Silva
Secretário-Geral

PORTARIA Nº 063/2020
De 19 de fevereiro de 2020
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve:
I – DESIGNAR a servidora, senhora ERICA SILVA PENHA, Chefe de Gabinete da 
Presidência, para responder, cumulativamente, pela Secretaria Geral no período de 27/02 
a 03/03/2020, tendo em vista as férias do titular, fazendo jus ao benefício estatuído pelo Art. 
36 da Lei Complementar nº 56/92, observando-se o disposto no Art. 66 da Res. nº 02/18 
observada a redação da Resolução 01/2019 da Câmara Municipal.
II – DELEGAR a senhora ERICA SILVA PENHA, Chefe de Gabinete da Presidência, a 
atribuição de autorizar as despesas da Edilidade, ouvido o Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, durante o período de 27/02 a 03/03/2020.
III – DELEGAR a servidora ERICA SILVA PENHA as demais atribuições previstas na 
Portarias nº 52 e 165/2019, durante o período de 27/02 a 03/03/2020
IV – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Plenário “Mário Scholz”, 19 de fevereiro de 2020.

Ver. Robertinho da Padaria
Presidente

 Ver. José Dimas Ver. Dr. Elton
 1º. Vice-Presidente 2º. Vice-Presidente
 Ver. Marcão da Academia Verª. Juliana Fraga 
 1º. Secretário 2º. Secretário   
Registrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos 
dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.
Michael Robert Boccatto e Silva
Secretário-Geral

fundhas
PORTARIA Nº 010/2020
DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020
O Diretor Presidente da Fundação Hélio Augusto de Souza – FUNDHAS, no uso de 
suas atribuições legais:
Considerando o esforço e a necessidade da FUNDHAS se adequar a um novo modelo de 
gestão;
Considerando que o quadro de pessoal da FUNDHAS deve ser compatível com o volume 
de recursos disponíveis para a realização das atividades;
Considerando, ainda, a existência de empregados que têm interesse em se desligar da 
Instituição, desde que lhes sejam oferecidas condições especiais para tal;
RESOLVE:
Instituir o Programa de Desligamento Voluntário – PDV, que é um programa de caráter 
excepcional e temporário, de adesão voluntária, nos termos do regulamento constante no 
ANEXO 1 desta Portaria.
Artigo 1º - No ato da homologação da rescisão do contrato de trabalho serão pagos ao 
empregado que aderir ao PDV, os seguintes itens:
Saldo de salário;
Férias vencidas e/ou proporcionais, com o abono constitucional;
Décimo terceiro salário proporcional;
Indenização equivalente a 40% (quarenta por cento) do valor depositado pela Fundhas 
em conta vinculada ao título de FGTS, constante no extrato da conta vinculada para fins 
rescisórios; 
4% (quatro por cento) do salário bruto do empregado, para cada ano trabalhado na 
Instituição, como incentivo indenizatório, apurado no tempo de efetivo exercício de trabalho 
contínuo na Fundhas, excetuando o tempo de afastamentos previdenciários.
Aviso prévio indenizado, acrescidos 3 (três) dias por ano de serviço prestado, até o máximo 
de 60 (sessenta) dias, perfazendo um total de até 90 (noventa) dias;
Por se tratar de verbas indenizatórias, não haverá a incidência de encargos fiscais (IR) e 
previdenciários (INSS);
Determinações judiciais de desconto de pensão alimentícia, bem como contribuições, 
empréstimos e financiamentos obtidos junto à Instituições financeiras, inclusive CRESSEM 
serão descontados até 30% do valor devido ou será facultado ao empregado negociar junto 
à Instituição Financeira um acordo que deverá ser comprovado junto a Divisão de Recursos 
Humanos - DRH, anteriormente à data de rescisão;
Liberação do montante disponível referente ao depósito de FGTS.

Artigo 2º - O PDV terá início em 27 de fevereiro de 2020 e término em 12 de março de 2020.
Esta Portaria produz seus efeitos a partir de 27 de fevereiro de 2020, revogadas as 
disposições em contrário.
Fundação Hélio Augusto de Souza – Fundhas, aos vinte dias do mês de fevereiro do ano 
de dois mil e vinte.
Jhonis Rodrigues Almeida Santos Paula Ramos Maciel
Diretor Presidente Assessora Jurídica Chefe Interina
Registrada na Diretoria Administrativa Financeira, aos vinte dias do mês de fevereiro do ano 
de dois mil e vinte.
Odilson Gomes Braz Junior
Diretor Administrativo Financeiro 

REGULAMENTO DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO – PDV 
FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS
INSTITUIÇÃO E DURAÇÃO DO PDV
O Programa de Desligamento Voluntário - PDV é um programa de caráter excepcional e 
temporário, de adesão voluntária.
O PDV terá início em 27 de fevereiro de 2020 e término em 12 de março de 2020.
O desligamento do empregado que tiver ratificada a adesão, será imediato.
CONDIÇÕES ASSEGURADAS AOS PARTICIPANTES DO PDV
O empregado que aderir e tiver ratificada sua adesão ao PDV, no ato da homologação da 
rescisão do seu contrato de trabalho, receberá as verbas rescisórias referentes aos direitos 
trabalhistas previstos em lei, na modalidade de dispensa sem justa causa, mais o incentivo 
de uma parcela indenizatória no percentual de 4% (quatro por cento) da remuneração 
do Empregado, para cada ano de efetivo exercício de trabalho contínuo na Instituição, 
excetuando o tempo de afastamentos previdenciários.
CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO DO PDV
É elegível para participar do Programa de Desligamento Voluntário – PDV - todo empregado 
enquadrado em cargo de provimento efetivo e que na data de desligamento da Instituição 
reúna as condições abaixo:
Estar ativo na Instituição; 
Estar apto no exame médico demissional;
Os casos excepcionais serão resolvidos pela Diretoria da Fundação Hélio Augusto de 
Souza - FUNDHAS, observada a legislação.

PROCEDIMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PDV
Divulgação do PDV
A FUNDHAS disponibilizará o Regulamento na Intranet para acesso a todos os empregados, 
a partir da data de sua aprovação.
Adesão ao PDV
A adesão ao PDV é um ato de livre e de espontânea vontade do empregado.
O empregado que optar por aderir ao Programa de Desligamento Voluntário – PDV – deverá 
se enquadrar nos critérios definidos neste Regulamento e preencher o formulário “TERMO 
DE ADESÃO AO PDV”, ANEXO 1, que está juntado à Portaria.
Não serão aceitos Termo de Adesão enviados por fac-símile ou e-mail.
O Termo de Adesão deverá ser entregue à Divisão de Recursos Humanos – DRH, 
pessoalmente.
A adesão ao PDV somente assegurará o desligamento pelo Programa se o empregado 
atender, por ocasião da efetivação da rescisão de contrato de trabalho, os requisitos 
previstos neste regulamento e se ainda em vigor o Programa.
A adesão ao PDV é irrevogável e irretratável, não admitindo desistência ou cancelamento 
por parte do empregado em nenhuma hipótese.
 Análise do Termo de Adesão
Recebido o Termo de Adesão, a DRH atestará o recebimento do documento, mediante 
colocação da data, assinatura do receptor e carimbo.
Caberá à DRH analisar os Termos de Adesão dos empregados, quanto ao preenchimento 
dos critérios, assim como consultar às chefias imediatas, se necessário.
O desligamento do empregado será efetivado após a adesão do empregado, a aprovação 
da Fundhas e assinaturas na rescisão.

DISPOSIÇÕES GERAIS
No ato da homologação da rescisão do contrato de trabalho serão pagas ao empregado 
que aderir ao PDV os seguintes itens:
Saldo de salário;
Férias vencidas e/ou proporcionais, com o abono constitucional;
Décimo terceiro salário proporcional;
Indenização equivalente a 40% (quarenta por cento) do valor depositado pela Fundhas em 
conta vinculada ao título de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, constante no 
extrato da conta vinculada para fins rescisórios;
4% (quatro por cento) do salário bruto do empregado, para cada ano trabalhado na 
Instituição, como incentivo indenizatório, apurado no tempo de efetivo exercício de trabalho 
contínuo na Fundhas, excetuando o tempo de afastamentos previdenciários;
Aviso prévio indenizado, acrescidos 3 (três) dias por ano de serviço prestado, até o máximo 
de 60 (sessenta) dias, perfazendo um total de até 90 (noventa) dias;
Liberação do montante disponível referente ao depósito de FGTS;
Por se tratar de verbas indenizatórias, não haverá a incidência de encargos fiscais (IR) e 
previdenciários (INSS);
Determinações judiciais de desconto de pensão alimentícia, bem como contribuições, 
empréstimos e financiamentos obtidos junto a Instituições financeiras, inclusive CRESSEM 
serão descontados até 30% do valor devido ou será facultado ao empregado negociar junto 
à Instituição Financeira um acordo que deverá ser comprovado junto a DRH.
Por se tratar de PDV o empregado não terá direito ao Seguro Desemprego;
Para todos os fins previstos neste Programa, considerar-se-á, para efeito de cálculo dos 
valores a serem pagos, a remuneração do empregado na data de seu desligamento da 
Instituição.
A estimativa individual dos direitos rescisórios dos empregados potencialmente aptos ao 
PDV poderá ser requisitada na DRH, que terá o prazo mínimo de 2 (dois) dias úteis para 
responder.
O empregado que encontrar-se com o seu contrato suspenso, decorrente de licença sem 
remuneração ou cessão sem ônus; em gozo de auxílio-doença ou acidente de trabalho, 
licença maternidade ou por adoção; com o contrato interrompido devido a acidente ou 
doença do trabalho; dirigente ou representante sindical ou na condição de membro eleito Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode 
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à Comissão Interna de Acidente de Trabalho – CIPA, cumprindo mandato ou no lapso 
de 12 meses posteriores ao exercício do cargo; esteja no lapso da estabilidade devido 
à maternidade ou adoção ou conforme o art. 118 da Lei n° 8213/91 poderá participar do 
PDV renunciando, expressamente, à estabilidade correspondente, em caráter irrevogável, 
preenchendo o ANEXO 2, com antecedência da data que vier a solicitar participar do PDV.
Fica facultado ao empregado a manutenção de sua inscrição no Plano de Saúde, de acordo 
com a Lei 9.656/1998 e as regras vigentes no convênio a manifestar-se diretamente àquela 
instituição, no ato do seu desligamento, ciente de que assumirá os custos relativos ao Plano 
de Saúde, na sua totalidade, sem participação da Fundhas.
Caberá à Diretoria Executiva, a seu critério, prorrogar o prazo de inscrições ao Programa.
Por tratar-se de Programa que gera apenas expectativa de direito, o PDV poderá ser 
interrompido ou encerrado, a qualquer tempo, por decisão da Diretoria, em razão de 
interesse da FUNDHAS.
Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria da Fundação Hélio Augusto de Souza - 
FUNDHAS, observada a legislação e demais normas que se apliquem à matéria.
Este Programa de Desligamento Voluntário – PDV entra em vigor em 27 de fevereiro de 
2020.

ANEXO 1
TERMO DE ADESÃO DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO – PDV
Eu___________________________, cargo:______________________________, 
lotado(a)no(a) __________________________________, voluntariamente venho solicitar 
minha adesão ao PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO – PDV, instituído 
pela Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS, concordando em receber a título de 
indenização, os valores e benefícios sociais estipulados pelo programa.
Declaro ter conhecimento de todos os termos do PROGRAMA DE DESLIGAMENTO 
VOLUNTÁRIO – PDV, comprometendo-me ao fiel cumprimento dos critérios e prazos nele 
estabelecidos.
Declaro estar ciente que uma vez aceita minha adesão ao Programa, esta é irretratável e 
irrevogável.
____________________________ ________________________ 
Local e data Assinatura
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - 

COMPROVANTE DE ENTREGA DO TERMO DE ADESÃO
Empregado: ______________________________________________________________ 

Data: __/___/______   Hora: __________ 

Anexos: _________________________________________________________________ 

______________________ __________________________
Local Carimbo e Assinatura 

ANEXO 2
TERMO DE RENÚNCIA À ESTABILIDADE LEGAL / CONVENCIONAL PARA FINS DE 
ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO.
Eu, _________________________________________, RG. _______________________, 
renuncio, para fins de adesão ao Programa de Desligamento Voluntário da FUNDHAS, a 
estabilidade legal prevista no § 3º do art. 543 da CLT e a qualquer outra estabilidade prevista 
em Lei ou Convenção / Acordo Coletivo de Trabalho, dentre as quais as decorrentes de 
acidente de trabalho, gestante e membro de CIPA.
_______________________, ______ de _________________ de 2020.
______________________________
Assinatura

FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA – FUNDHAS
 PROCESSO SELETIVO 
EDITAL Nº 001/2020
A Fundação Hélio Augusto de Souza – FUNDHAS faz saber que torna pública e realizará, 
através do Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo, nos termos 
dispostos no inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, no artigo 106, da Lei Municipal 
nº 6.860/05 e §1º, do artigo 22, do Estatuto da FUNDHAS,  a abertura das inscrições para o 
Processo Seletivo – Edital 001/2020, destinado à contratação, por prazo determinado, para 
a função de Professor Substituto o qual se regerá observadas as seguintes disposições:
O Processo Seletivo reger-se-á pelas disposições contidas nas Instruções Especiais, que 
fazem parte integrante deste Edital.

I N S T R U Ç Õ E S   E S P E C I A I S
1. DO PROCESSO SELETIVO
1.1. O presente Processo Seletivo destina-se à contratação de professores substitutos, pelo
regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) através de contrato válido por até 6 
(seis) meses, podendo ser prorrogado por até 18 (dezoito) meses.
1.1.1. O Processo Seletivo terá validade por 2 (dois) anos, prorrogável por mais 2 (dois) 
anos, a contar da data da homologação do certame, a critério da Fundação Hélio Augusto 
de Souza – FUNDHAS. 
1.2. A Fundação Hélio Augusto de Souza – FUNDHAS concede os salários especificados 
para as funções descritos na Tabela I, do Capítulo 1, deste edital.
1.2.1. A escolaridade, o código da opção, os Eixos Curriculares/ Macrocampos, o número 
de vagas de ampla concorrência, o número de vagas para pessoas com deficiência, o 
salário inicial e carga horária, os requisitos mínimos exigidos e o valor da inscrição são os 
estabelecidos nas tabelas abaixo:

TABELA I
ESCOLARIDADE – SUPERIOR COMPLETO

Cód. EIXOS 
CURRICULARES/ 
MACROCAMPOS

Vagas 
Ampla
Concorrência

Vagas
PCD

Salário 
Inicial 
e Carga 
Horária

Requisitos
Mínimos 
Exigidos

Valor das
Inscrições

301 Acompanhamento
Pedagógico, 
Arte e Cultura,
Comunicação e 
Uso de
Mídias,
Meio Ambiente e
 Desenvolvimento
 Sustentável,
Promoção de Saúde 
e Cidadania;
Similar: (Ciclo I e 
Ciclo II ou Anos Iniciais
e Finais e Ensino Médio)

01 - R$ 12,90
Mínimo de 
20 horas/
aulas e 
m á x i m o 
de 40 
h o r a s / 
aulas por 
semana

Licenciatura 
Plena em 
Pedagogia , 
ou Curso 
N o r m a l 
Superior, ou 
P r o g r a m a 
Especial de 
F o r m a ç ã o 
Pedagógica 
S u p e r i o r 
(PEC).

R$48,90

302 Esporte e Lazer

 Similar: (Ciclo I e Ciclo II 
ou Anos Iniciais e Finais 
e Ensino Médio)

01 - R$ 12,90
Mínimo de 
20 horas/
aulas e 
m á x i m o 
de 40 
h o r a s / 
aulas por 
semana

Licenciatura 
Plena em 
E d u c a ç ã o 
Física com 
registro do 
C o n s e l h o 
Regional de 
E d u c a ç ã o 
Física – 
( C R E F /
CONFEF)

R$48,90

303 Arte e Cultura 

Similar: (Ciclo I e Ciclo II 
ou Anos Iniciais e Finais 
e Ensino Médio)

 01 - R$ 12,90
Mínimo de 
20 horas/
aulas e 
m á x i m o 
de 40 
h o r a s / 
aulas por 
semana

Licenciatura 
Plena em 
E d u c a ç ã o 
Artística ou 
Artes.

R$48,90

304 Meio Ambiente e 
D e s e n v o l v i m e n t o 
Sustentável

Similar: (Ciclo I e Ciclo II 
ou Anos Iniciais e Finais 
e Ensino Médio)

01 - R$ 12,90
Mínimo de 
20 horas/
aulas e 
m á x i m o 
de 40 
h o r a s / 
aulas por 
semana

Licenciatura 
Plena em
B i o l o g i a /
Ciências
Biológicas.

R$48,90

1.4. O profissional especializado no eixo Arte e Cultura (cód. 303) e o profissional 
especializado no Eixo Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (cód. 304), ambos 
da Tabela 01, terão preferência em relação ao profissional com formação em Pedagogia/
Normal Superior/Programa Especial de Formação Pedagógica Superior (Cód. 301) da 
Tabela 1, no que se refere ao preenchimento das vagas destinadas aos Eixos Arte e Cultura 
e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
1.4.1 Os profissionais com formação mencionada no Cód. 301, da Tabela I, serão 
convocados para preenchimento das vagas destinadas aos Eixos Arte e Cultura e Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, somente quando esgotada a possibilidade de 
convocação dos profissionais especialistas nos referidos Eixos (Cód. 303 e Cód. 304 da 
Tabela 1).
1.5. As atribuições típicas de cada função estão descritas no Anexo I deste Edital.
1.6. Todas as etapas constantes deste Edital serão realizadas observando-se o horário 
oficial de Brasília/DF.
1.7. Todos as funções contam com os benefícios abaixo citados:  
1.7.1. Auxílio-alimentação ou refeição; 
1.7.2. Vale-transporte;
1.7.3. Subsídio Plano de Saúde.
1.7.4. A concessão dos benefícios obedecerá ao Ato Administrativo da Fundação Hélio 
Augusto de Souza – FUNDHAS, vigente à época da contratação.
2. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
2.1. Para se inscrever, o candidato deverá ler o edital em sua íntegra e para a contratação 
deverá preencher as condições especificadas a seguir:
2.1.1. Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, 
estar amparado pelo Estatuto da Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, com 
reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do parágrafo 1º, artigo 12, da 
Constituição Federal e do Decreto Federal nº 70.436/72;
2.1.2. Ter, na data da contratação, idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos;
2.1.3. No caso do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar;
2.1.4. Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;
2.1.5. Possuir documentação comprobatória, no ato da convocação, dos REQUISITOS 
MÍNIMOS EXIGIDOS para a função, conforme especificado na Tabela I, do Capítulo 1, e 
a DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA determinada no item 13.5. do Capítulo 13, deste 
edital;
2.1.6. Ter aptidão física e mental e não ser portador de deficiência física incompatível com 
o exercício das atribuições da função, comprovada em inspeção realizada pelo Médico do 
Trabalho indicado pela Fundação Hélio Augusto de Souza – FUNDHAS;
2.1.7. Não poderá ser admitido o candidato que já sofreu penalidade disciplinar de demissão 
no exercício de cargo ou destituição de função pública, conforme casos abaixo:  
2.1.7.1. Crime contra a administração pública, improbidade administrativa, aplicação 
irregular de dinheiro público, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional 
e corrupção.
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. As inscrições serão realizadas via Internet, no endereço eletrônico www.nossorumo.
org.br, conforme data mencionada no Anexo III, conforme o horário oficial de Brasília/DF.
3.2.  Para realizar a inscrição, o candidato deverá acessar o site www.nossorumo.org.br e 
selecionar o certame desejado no campo “Inscrições abertas”. Uma nova tela será aberta 
com as informações do certame escolhido e o(a) interessado(a) deverá selecionar a opção 
“Inscreva-se já”, na qual será solicitado o número do CPF.Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode 
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3.2.1. Após os procedimentos descritos no item 3.2., caso o(a) interessado(a) ainda não esteja 
cadastrado no site, será aberta uma tela chamada “Cadastro”, na qual o(a) interessado(a) 
deverá fornecer as informações solicitadas, corretas e completas, responsabilizando-se 
pela veracidade destas;
3.2.2. Ao(À) candidato(a) que possuir cadastro no site, após digitar o número do CPF, será 
solicitada a senha de cadastro no site. Quando abrir a tela de inscrição, deve-se conferir 
todos os dados pessoais e, caso seja necessário, realizar as alterações;
3.2.3. Na sequência do preenchimento dos dados pessoais, devem ser preenchidos os 
campos referentes à inscrição;
3.3. São de exclusiva responsabilidade do candidato, sob as penas da lei, as informações 
prestadas no preenchimento do Banco de Dados e na ficha de inscrição on-line, ainda que 
realizada com o auxílio de terceiros, que serão verificadas por ocasião da comprovação de 
requisitos mínimos exigidos, cabendo à Fundação Hélio Augusto de Souza – FUNDHAS e 
ao Instituto Nosso Rumo o direito de excluir do Processo Seletivo aquele que preenchê-la 
com dados incorretos, bem como aquele que prestar informações inverídicas, ainda que o 
fato seja constatado posteriormente.
3.4. O candidato que deseja efetivar sua inscrição deverá efetuar o pagamento do valor 
de inscrição a título de ressarcimento de despesas com material e serviços, de acordo 
com os valores definidos, por função, constantes na Tabela I, do Capítulo 1, deste Edital, 
através de boleto bancário, pagável em toda a rede bancária, com vencimento conforme 
data mencionada no Anexo III.
3.4.1. É de responsabilidade do candidato se atentar aos horários bancários quando os 
pagamentos forem efetuados por meios de aplicativos para que não sejam compensados 
em dias posteriores ao da realização para não correr o risco de o pagamento ser validado 
após a data de vencimento.
3.5. Objetivando evitar ônus desnecessários, o candidato deverá recolher o valor de 
inscrição somente se atender a todos os requisitos exigidos para a função pretendida;
3.5.1 O boleto bancário estará disponível no endereço eletrônico www.nossorumo.org.br 
até a data de vencimento, e deverá ser impresso para o pagamento do valor de inscrição 
após a conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição on-line.
3.5.2. O Instituto Nosso Rumo e a Fundação Hélio Augusto de Souza – FUNDHAS não se 
responsabilizam por boletos bancários que não correspondam aos documentos emitidos 
no ato da inscrição ou que tenham sido alterados/adulterados em função de problemas no 
computador local, falhas de comunicação, fraudes causadas por vírus e afins;
3.5.3. Após o período mencionado no item 3.4., não haverá possibilidade de impressão do 
boleto, seja qual for o motivo alegado.
3.6. A confirmação da inscrição dar-se-á mediante o correto preenchimento da ficha de 
inscrição e o pagamento do respectivo valor, dentro do período de vencimento do boleto.
3.6.1. Não haverá devolução, parcial ou integral, da importância paga, seja qual for o motivo 
alegado;
3.6.1.1. Em caso de necessidade de reaplicação de prova na qual o Instituto Nosso Rumo 
não tenha dado causa, os custos deverão ser arcados pelo candidato, isentando o Instituto 
Nosso Rumo de qualquer ressarcimento.
3.6.2. Não serão aceitas inscrições recebidas por depósito em caixa eletrônico, via postal, 
fac-símile, transferência ou depósito em conta corrente, DOC, ordem de pagamento, 
condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não a especificada neste 
Edital, bem como fora do período de inscrição estabelecido;
3.6.3. Não será aceito, como comprovante de pagamento da inscrição, comprovante de 
agendamento bancário;
3.6.4. O comprovante de inscrição é o boleto bancário devidamente quitado juntamente com 
o comprovante de pagamento e deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado 
no local de realização da Prova Objetiva e Discursiva. É de inteira responsabilidade do 
candidato a manutenção sob sua guarda, para posterior apresentação, se necessário;
3.6.5. O Instituto Nosso Rumo e a Fundação Hélio Augusto de Souza – FUNDHAS não 
se responsabilizam por solicitação de inscrição via Internet não recebida por motivos de 
ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 
comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados.
3.7. O candidato deverá efetuar uma única inscrição no Processo Seletivo.
3.7.1. Em caso de mais de uma inscrição, o candidato deverá efetuar o pagamento de 
apenas um boleto bancário;
3.7.2. Tendo o candidato efetuado o pagamento de mais de um boleto bancário, será 
considerada a inscrição mais recente, ou seja, será considerada válida e efetivada apenas 
a última inscrição gerada no site e paga pelo candidato;
3.7.3. Para efeito de validação da inscrição, de que trata o item anterior, considerar-se-á a 
data (do documento) e o número do boleto de pagamento;
3.7.4. Ocorrendo a hipótese do item 3.7.2 ou pagamento duplicado de um mesmo boleto 
bancário, não haverá restituição parcial ou integral dos valores pagos a título de valor de 
inscrição;
3.7.5. A devolução do valor de inscrição somente ocorrerá se o Processo Seletivo não se realizar, 
caso em que a referida devolução ficará sob responsabilidade do Instituto Nosso Rumo.
3.8. Conforme data mencionada no Anexo III, o candidato deverá conferir no endereço 
eletrônico www.nossorumo.org.br se a inscrição foi deferida, ou seja, se os dados da 
inscrição, efetuada via Internet, foram recebidos e se o valor da inscrição foi pago.
3.8.1. Para conferir se a inscrição foi deferida, o candidato deverá acessar o site www.
nossorumo.org.br e clicar em “Área do Candidato”, no canto superior direito do site. Na 
sequência, deve-se digitar o CPF e a senha de acesso à área do candidato e clicar em 
“Entrar”. Na aba “Meus Concursos”, clica-se no link do certame desejado. Ao abrir a tela de 
informações do Processo Seletivo, deve-se selecionar a opção “Situação das Inscrições e 
2º via de boleto” e clicar em “Visualizar Inscrição” para verificar o status da inscrição.
3.9. Caso a inscrição do candidato esteja indeferida, este poderá interpor recurso no período 
mencionado no Anexo III, nos termos do Capítulo 12. DOS RECURSOS.
3.9.1. Para acessar o link de recurso contra o indeferimento da inscrição, conforme disposto 
no item 3.9., o candidato deverá acessar o site www.nossorumo.org.br, clicar na aba “Área 
do Candidato” e digitar seu CPF e sua senha de acesso. Em seguida, na aba “Meus 
Concursos”, deve selecionar o certame desejado e, em seguida, clicar no link “Recursos”, 
quando então deverá seguir as instruções do site;
3.9.2. Dúvidas em relação ao processo de inscrição poderão ser direcionadas pelo link 
“Dúvidas frequentes/Contatos” na página do Instituto Nosso Rumo, ou pelo telefone (011) 
3664-7878, em dias úteis, no horário das 8h30 às 17h30.
3.10. O candidato que necessitar de condições especiais para realização das provas deverá, 
no ato da inscrição, solicitar a condição na ficha de inscrição. Para todas as condições, 
exceto amamentação, o candidato deverá enviar por meio eletrônico, durante o período 
de inscrição, cópia autenticada em cartório do Laudo Médico com validade de 12 meses 
contados do último dia da inscrição.

3.10.1. O acesso ao link para envio dos documentos relativos aos laudos somente estará 
disponível durante o período de inscrição;
 3.10.2. Ao confirmar o envio dos documentos e gerar o protocolo de envio, o candidato 
NÃO poderá alterar ou substituir os documentos enviados; 
3.10.3. Serão avaliados somente os documentos enviados com resolução legível; 
3.10.4. A entrega dos documentos relativos aos laudos não é obrigatória. O candidato que 
não entregar a documentação não será eliminado do Processo Seletivo;
3.10.5. O candidato que não encaminhar durante o período de inscrição não terá a prova 
especial e as condições especiais providenciadas, seja qual for o motivo alegado;
3.10.6. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e 
razoabilidade do pedido;
3.10.7. A candidata que tiver a necessidade de amamentar durante a realização das provas 
deverá levar um acompanhante, que também se submeterá às regras deste Edital e Anexos 
e ficará em sala reservada para essa finalidade, sendo responsável pela guarda da criança. 
A candidata nesta condição que não levar acompanhante não realizará as provas.
3.10.7.1. O tempo concedido à amamentação não será compensado durante o período de 
realização da prova;
3.10.7.2. A criança deverá permanecer em local designado, acompanhada de familiar ou 
terceiro, adulto responsável, indicado pela candidata;
3.10.7.3. Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-
se temporariamente da sala de prova, acompanhada de uma fiscal;
3.10.7.4. Na sala reservada para amamentação, ficarão somente a candidata lactante, a 
criança e uma fiscal, sendo vedada a permanência de babás ou quaisquer outras pessoas 
que tenham grau de parentesco ou de amizade com a candidata;
3.10.7.5. Não serão fornecidos utensílios para utilização durante amamentação ou para 
uso da criança.
3.10.8. O candidato que necessitar de condições especiais para a realização da prova por 
motivo de crença religiosa deverá realizar a solicitação no ato da inscrição;
3.10.9. O candidato que solicitar condição especial para a realização das provas deverá, 
conforme data mencionada no Anexo III, acessar o site www.nossorumo.org.br para verificar 
o resultado da solicitação pleiteada.
3.10.9.1. Para acessar as informações, conforme disposto no item 3.10.9., o candidato 
deverá acessar o site www.nossorumo.org.br, clicar na aba “Área do Candidato”, e digitar 
seu CPF e sua senha de acesso. Em seguida, na aba “Meus Concursos”, selecionará 
o certame desejado e, na sequência, clicará no link “Confirmação da Inscrição”, quando 
então deverá seguir as instruções do site.
3.10.10. O candidato que desejar interpor recurso contra o indeferimento da solicitação de 
condição especial para a realização das provas deverá acessar o link próprio da página do 
Processo Seletivo para interposição de recursos, no endereço eletrônico www.nossorumo.
org.br,  conforme a data mencionada no Anexo III, e seguir as instruções ali contidas.
3.10.10.1. Para acessar o link de recurso contra o indeferimento da solicitação de condição 
especial, conforme disposto no item 3.10.10, o candidato deverá acessar o site www.
nossorumo.org.br, clicar na aba “Área do Candidato”, e digitar seu CPF e sua senha de 
acesso. Em seguida, na aba “Meus Concursos”, deve selecionar o certame desejado e, 
na sequência, clicar no link “Recursos”, quando então deverá seguir as instruções do site.
3.11. A apresentação dos documentos e das condições exigidas para participação no 
referido Processo Seletivo será feita por ocasião da convocação para nomeação, sendo 
que a não apresentação implicará a anulação de todos os atos praticados pelo candidato.
3.11.1. O candidato aprovado e convocado para contratação que não apresentar os 
documentos e requisitos mínimos exigidos para o Processo Seletivo terá anulado todos os 
atos praticados no certame.
3.12. A inscrição do candidato implicará o completo conhecimento e a tácita aceitação das 
normas legais pertinentes e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, e as 
condições previstas em Lei, sobre as quais não poderá alegar desconhecimento.
4. DA INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
4.1. Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de se inscrever neste Processo 
Seletivo, desde que as atribuições do cargo pretendido sejam compatíveis com a deficiência, 
conforme estabelecido no Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado 
pelos Decretos Federais nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004, 9.494 de 06 de setembro de 
2018 e 9.508 de 24 de setembro de 2018.
4.2. Em obediência ao disposto no Decreto Federal nº 9.508, de 24 de setembro de 2018, 
aos candidatos com deficiência habilitados será reservado o percentual de 5% (cinco por 
cento) das vagas existentes ou que vierem a surgir no prazo de validade do Processo 
Seletivo, desde que essa percentagem resulte em número inteiro.
4.3. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias 
discriminadas no Artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, 
alterado pelo Decreto Federal 5.296 de 2 de dezembro de 2004, 9.494 de 06 de setembro 
de 2018 e 9.508 de 24 de setembro de 2018.
4.4. Ao ser convocado, o candidato deverá submeter-se a Perícia Médica indicada pela 
Fundação Hélio Augusto de Souza – FUNDHAS, que confirmará de modo definitivo o 
enquadramento de sua situação como pessoa com deficiência e a compatibilidade com o 
cargo pretendido.
4.4.1. Será eliminado da lista de deficientes o candidato cuja deficiência, assinalada na 
ficha de inscrição, não se constate, devendo este constar apenas na lista de classificação 
geral de aprovados;
4.4.2. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato cuja deficiência assinalada na ficha 
de inscrição seja incompatível com o cargo pretendido.
4.5. A análise dos aspectos relativos ao potencial de trabalho do candidato com deficiência 
obedecerá ao disposto no Decreto Federal nº 9.508, de 24 de setembro de 2018 e suas 
alterações, conforme especificado a seguir:
4.5.1. A avaliação do potencial de trabalho do candidato com deficiência, frente às rotinas 
do cargo, será realizada pela Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS, por meio de 
perícia médica admissional;
4.5.2. O médico responsável pela avaliação emitirá parecer observando:
a) as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição;
b) a natureza das atribuições e tarefas essenciais do cargo a desempenhar;
c) a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho 
na execução das tarefas;
d) a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou outros meios que 
habitualmente utilize;
e) o resultado da avaliação com base no disposto no § 1º do art. 2º da Lei nº 13.146, de 
2015, sem prejuízo da adoção de critérios adicionais previstos em edital.
4.5.3. Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis 
de correção simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres;Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode 
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4.5.4. O médico responsável avaliará a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a 
deficiência do candidato durante o período de experiência, cuja realização se dará durante 
o período de vigência do contrato de experiência.
4.6. As pessoas com deficiência participarão deste Processo Seletivo em igualdade de 
condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação 
e aos critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação das provas e à nota mínima 
exigida para todos os candidatos.
4.7. No ato da inscrição, o candidato com deficiência que necessite de tratamento diferenciado 
no dia do Processo Seletivo deverá requerê-lo, indicando as condições diferenciadas de 
que necessita para a realização das provas (prova em Braille ou ampliada).
4.8. O candidato inscrito como pessoa com deficiência deverá especificar na Ficha de 
Inscrição a sua deficiência.
4.9. O acesso ao link para envio dos documentos relativos laudos somente estará disponível 
durante o período de inscrição. 
4.10. Ao confirmar o envio dos documentos e gerar o protocolo de envio, o candidato NÃO 
poderá alterar ou substituir os documentos enviados. 
4.11. Serão avaliados somente os documentos enviados com resolução legível. 
4.12. Os documentos deverão ser enviados através do site www.nossorumo.org.br, o 
acesso deverá ser por meio do número do CPF e da senha do candidato cadastrados no 
site do Instituto Nosso Rumo. Após efetuar o login, o candidato deverá clicar na aba “Envio 
de Laudos”.
4.13. Cópia autenticada do Laudo Médico, atualizado há menos de 1 (um) ano da data da 
inscrição, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência 
ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a 
provável causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de adaptação da sua prova.
a) o candidato com deficiência visual, além do envio da documentação indicada no item 4.13., 
deverá solicitar, por escrito, até o término das inscrições, a confecção de prova especial em 
Braille ou Ampliada, ou ainda a necessidade da leitura de sua prova, especificando o tipo 
de deficiência; 
b) o candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização das 
provas, além do envio da documentação indicada nesse item, deverá encaminhar, até o 
término das inscrições, laudo médico com justificativa para o tempo adicional, emitido por 
especialista da área de sua deficiência.
4.13.1. As pessoas com deficiências visuais (amblíopes) que solicitarem prova especial 
ampliada serão oferecidas provas nesse sistema, com tamanho de letra correspondente a 
corpo 24;
4.14. O candidato que não atender, dentro do prazo do período das inscrições, aos 
dispositivos mencionados no item 4.9. e seus subitens não terá a condição especial 
atendida ou não será considerado pessoa com deficiência, seja qual for o motivo alegado.
4.15. O Instituto Nosso Rumo divulgará no endereço eletrônico www.nossorumo.org.br, 
conforme data mencionada no Anexo III na área restrita do candidato, mediante acesso 
com CPF e senha, confirmação das inscrições, incluindo o enquadramento de pessoa com 
deficiência para concorrência à reserva de vagas pertinente ao Decreto Federal nº 3.298/99 
alterado pelos Decreto Federal 5.296 de 2 de dezembro de 2004, 9.494 de 06 de setembro 
de 2018 e 9.508 de 24 de setembro de 2018.
4.15.1. O candidato que tiver sua inscrição na reserva para pessoas com deficiência 
indeferida poderá interpor recurso conforme data mencionada no Anexo III, através do site 
do Instituto Nosso Rumo (www.nossorumo.org.br);
4.15.2. Ao término da apreciação dos recursos contra o indeferimento de inscrição na 
reserva para pessoas com deficiência, o Instituto Nosso Rumo divulgará o resultado no 
endereço eletrônico www.nossorumo.org.br, conforme data mencionada no Anexo III, na 
área restrita do candidato, mediante acesso com CPF e senha.
4.16. Os candidatos que no ato da inscrição se declararem pessoa com deficiência, se 
aprovados no Processo Seletivo, terão seus nomes divulgados na lista geral dos aprovados 
e em lista à parte.
4.17. O candidato que não realizar a inscrição para pessoa com deficiência, conforme as 
instruções constantes deste capítulo, não poderá interpor recurso em favor de sua situação.
4.18. Será eliminado da lista de pessoas com deficiência o candidato cuja deficiência 
assinalada na ficha de inscrição não se constate, devendo este constar apenas na lista de 
classificação geral de aprovados.
5. DA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DO VALOR DE INSCRIÇÃO
5.1. Os candidatos amparados pela Lei Federal nº 13.656, de 30 de abril de 2018, poderão 
realizar, conforme data mencionada no Anexo III seu pedido de isenção do pagamento do 
valor da inscrição pelo site www.nossorumo.org.br, no ato da inscrição.
5.1.1. O pedido de isenção a que se refere o item 5.1. será possibilitado ao candidato que:
5.1.1.1. Pertencer a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 
Federal (CadÚnico), do Governo Federal, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior 
ou igual a meio salário-mínimo nacional;
5.1.1.2. Os candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo 
Ministério da Saúde.
5.1.2. O candidato deverá preencher CORRETAMENTE o requerimento de solicitação 
de isenção do pagamento do valor da inscrição, que ficará disponível junto à ficha de 
inscrição, no site do Instituto Nosso Rumo (www.nossorumo.org.br), e indicar o Número de 
Identificação Social – NIS, atribuído pelo CadÚnico.
5.2. Para usufruir da isenção, as pessoas amparadas no subitem 5.1.1.2. deverão comprovar 
a sua condição no ato da inscrição e encaminhar documentação conforme segue:
5.2.1. Declaração ou certidão autenticada de órgão oficial ou entidade credenciada pelo 
poder público, ou qualquer outro documento hábil, que comprove o seu cadastro no Registro 
Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (REDOME); ou
5.2.2. Declaração ou certidão autenticada de órgão oficial ou entendida credenciada pelo poder 
público ou qualquer outro documento hábil, que comprove a realização de no mínimo duas 
doações durante os 12 (doze) meses anteriores à data de término das inscrições no certame. 
5.3. O candidato deverá encaminhar a documentação que comprove o seu enquadramento 
na Lei nº 13.656 de 30 de abril de 2018, conforme descrito nos itens 5.2.1. e 5.2.2., conforme 
data mencionada no Anexo III, para o endereço do Instituto Nosso Rumo, situado na rua 
Conde de Irajá, 13 – loja 05 – CEP: 04119-010 – Vila Mariana – São Paulo.
5.4. Será considerada nula a isenção do pagamento do valor da inscrição ao candidato que:
omitir informações e/ou apresentar informações inverídicas;
b) fraudar e/ou falsificar documentação.
5.4.1. Para os casos mencionados nas alíneas “a” e “b” acima, o candidato terá sua situação 
informada à autoridade policial competente para as providências cabíveis;
5.4.2. Não será concedida isenção do pagamento do valor da inscrição ao candidato que:
pleitear a isenção sem preencher a opção disponível na ficha de inscrição, no site do 
Instituto Nosso Rumo (www.nossorumo.org.br);
não observar o período para a solicitação de isenção.

5.5. Não será aceita solicitação de isenção do pagamento do valor da inscrição via fax, 
correio eletrônico, postagem pelos Correios ou por procuração.
5.6. Ao término da apreciação dos requerimentos de isenção do pagamento do valor da 
inscrição, o Instituto Nosso Rumo divulgará o resultado no endereço eletrônico (www.
nossorumo.org.br), conforme data mencionada no Anexo III, mediante acesso com CPF e 
senha na “Área do Candidato”, na qual será possível visualizar a confirmação de inscrição.
5.7. O candidato que tiver sua solicitação de isenção de pagamento do valor da inscrição 
indeferida poderá interpor recurso conforme data mencionada no Anexo III, pelo site do 
Instituto Nosso Rumo (www.nossorumo.org.br).
5.8. Ao término da apreciação dos recursos contra o indeferimento de isenção do 
pagamento do valor da inscrição, o Instituto Nosso Rumo divulgará no endereço eletrônico 
(www.nossorumo.org.br), conforme data mencionada no Anexo III, mediante acesso com 
CPF e senha na área do candidato, o resultado final da apreciação dos pedidos de isenção 
do pagamento do valor da inscrição. 
5.9. Caso queiram participar do Processo Seletivo, os candidatos que tiveram o pedido de 
isenção do pagamento do valor da inscrição indeferido após análises de recursos deverão 
gerar boleto bancário com o valor integral da inscrição no endereço eletrônico do Instituto 
Nosso Rumo (www.nossorumo.org.br) e efetuar o seu pagamento. O boleto bancário 
poderá ser impresso e pago conforme data mencionada no Anexo III, sendo este o prazo 
limite para o pagamento da inscrição.
5.10. O Instituto Nosso Rumo não se responsabilizará por solicitação de inscrição com 
pedido de isenção não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de 
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores que 
impossibilitem a transferência de dados.
6. DAS PROVAS
6.1. O Processo Seletivo constará das seguintes etapas:

TABELA DE ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO
Nível Superior

Eixo/Macro campo Tipo de 
Prova

Conteúdo/ Disciplinas Nº de 
Itens

301 – Acompanhamento Pedagógico, Arte e 
Cultura, Comunicação e Uso de Mídias, Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 
Promoção de Saúde e Cidadania.
Similar: (Ciclo I e Ciclo II ou anos iniciais e 
finais e Ensino Médio)

302 – Esporte e Lazer
Similar: (Ciclo I e Ciclo II ou anos iniciais e 
finais e Ensino Médio)

303 – Arte e Cultura
Similar: (Ciclo I e Ciclo II ou anos iniciais e 
finais e Ensino Médio)

304 – Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável
Similar: (Ciclo I e Ciclo II ou anos iniciais e 
finais e Ensino Médio)

Objetiva Conhecimentos Específicos      
Língua Portuguesa                  
Informática Básica                    

15
10
5

Discursiva Conforme Capítulo 9 deste 
edital.

Títulos Conforme Capítulo 10 deste 
edital.

6.2 As Provas Objetivas constarão de questões objetivas de múltipla escolha, com cinco 
alternativas cada, terão uma única resposta correta e versarão sobre os programas contidos 
no ANEXO II deste Edital.  
6.3. As Provas Objetivas e Discursivas serão aplicadas em período a ser divulgado no 
Edital de Convocação. 
7. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS E DISCURSIVAS
7.1. As provas objetivas e discursivas serão realizadas na cidade de São José dos Campos, 
conforme data mencionada no Anexo III, em locais e horários a serem comunicados 
oportunamente no Edital de Convocação para as Provas Objetivas, o qual será publicado 
no Boletim do Município de São José dos Campos, nos endereços eletrônicos www.
nossorumo.org.br e www.fundhas.org.br, conforme o horário oficial de Brasília/DF. 
7.1.1. Caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares existentes 
nos colégios da cidade mencionada no item 7.1., o Instituto Nosso Rumo reserva-se o 
direito de alocá-los em cidades próximas às determinadas para aplicação das provas, 
não assumindo, entretanto, qualquer responsabilidade quanto ao transporte e alojamento 
desses candidatos;
7.1.1.1. Caso ocorra o disposto no subitem 7.1.1. (e somente neste caso), os candidatos 
poderão ser alocados considerando-se, como critério, o endereço residencial informado 
no ato de cadastro no site/inscrição no certame, bem como observadas a viabilidade e 
conveniência do Instituto Nosso Rumo. Portanto, o candidato deve informar seus dados 
com precisão, sendo que o Instituto Nosso Rumo não se responsabilizará por endereços 
incorretos ou inverídicos registrados pelos candidatos no ato da inscrição.
7.1.2. Não será permitida, em hipótese alguma, a realização das provas em outro dia, 
horário ou local que não sejam os designados, conforme as informações constantes no item 
7.1. e seus subitens deste capítulo;
7.1.3. O candidato não poderá alegar desconhecimento dos locais de realização das provas 
como justificativa de sua ausência. O não comparecimento às provas, qualquer que seja 
o motivo, será considerado como desistência do candidato e resultará na eliminação do 
Processo Seletivo;
7.1.4. Será disponibilizado Cartão Informativo na área restrita do candidato no site. O 
candidato deverá, conforme data mencionada no Anexo III, informar-se, no endereço 
eletrônico www.nossorumo.org.br, em que local e horário irá realizar a prova. Será de 
responsabilidade do candidato o acompanhamento e consulta para verificar o seu local de 
prova;
7.1.5. Não serão fornecidas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e horários 
de realização das provas. Em caso de dúvida, o candidato deverá entrar em contato por 
meio da ferramenta “Entre em Contato/Dúvidas frequentes”, disponível na página inicial do 
site www.nossorumo.org.br.Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode 
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7.2. Conforme data mencionada no Anexo III, será disponibilizado um link de correção 
cadastral durante 2 (dois) dias, no endereço eletrônico www.nossorumo.org.br, devendo 
o candidato acessar, mediante CPF e senha, para realizar a correção necessária em seus 
dados cadastrais, conforme segue: 
a) O candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.nossorumo.org.br, efetuar o 
login na “Área do Candidato”, digitando o CPF e a senha, e selecionar o certame desejado;
b) Em seguida, o candidato deverá selecionar a opção “Inscrição e Correção Cadastral” e 
seguir as instruções do site para efetivar a correção desejada.
7.2.1. O candidato que não solicitar as correções dos dados pessoais nos termos do item 
anterior deverá arcar, exclusivamente, com as consequências advindas de sua omissão;
7.2.2. Não serão aceitas solicitações de alterações/correções de dados por mensagem 
eletrônica ou por qualquer outro meio não previsto no item 7.2 e suas alíneas deste Edital.
7.3. Caso haja inexatidão na informação relativa à opção da função e/ou condição 
de pessoa com deficiência, o candidato deverá entrar em contato com o Serviço de 
Atendimento ao Candidato – SAC, do Instituto Nosso Rumo, pelo telefone (11) 3664-7878, 
das 8h30 às 17h30 ou através de chamado via site na aba “Dúvidas frequentes/contato” 
com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data de aplicação das Provas 
Objetivas e Discursivas.
7.3.1. Não será admitida a troca de opção de função em hipótese alguma;
7.3.2. A alteração da condição de candidato inscrito como pessoa com deficiência somente 
será efetuada na hipótese de que o dado expresso pelo candidato, em sua ficha de inscrição, 
tenha sido transcrito erroneamente nas listas disponíveis para consulta e disponibilizado no 
endereço eletrônico www.nossorumo.org.br, desde que o candidato tenha cumprido todas 
as normas e exigências constantes no Capítulo 4 deste Edital;
7.3.3. O candidato que não entrar em contato com o SAC, no prazo mencionado no item 7.3. 
deste capítulo, será o único responsável pelas consequências ocasionadas por sua omissão.
7.4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência 
mínima de 60 minutos, munido de:
a) Comprovante de inscrição;
b) Original de um dos documentos de identidade a seguir: Cédula Oficial de Identidade; 
Carteira e/ou cédula de identidade expedida pela Secretaria de Segurança, pelas Forças 
Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Carteira de Trabalho 
e Previdência Social; Certificado de Reservista; Passaporte; Cédulas de Identidade 
fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe, que, por lei federal, valem como documento 
de identidade (OAB, CRC, CRA, CRQ etc.) e Carteira Nacional de Habilitação (com 
fotografia na forma da Lei nº 9.503/97);
c) Caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente, lápis e 
borracha. Caso o(a) candidato(a) compareça com caneta de material não transparente, terá 
seu material vistoriado pelos fiscais de aplicação.
7.4.1. Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a 
permitir a identificação do candidato com clareza;
7.4.2. O comprovante de inscrição não terá validade como documento de identidade;
7.4.3. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das 
provas, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser 
apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido 
há, no máximo, 30 (trinta) dias, ocasião em que será submetido à identificação especial, 
compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio;
7.4.3.1. A identificação especial também será exigida do candidato cujo documento de 
identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador.
7.4.4. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos 
eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais 
sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados;
7.4.5. Não serão aceitas cópias de documentos de identidade, ainda que autenticadas.
7.5. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso 
ou a ausência do candidato.
7.6. No dia da realização das provas, na hipótese de o candidato não constar nas listagens 
oficiais relativas aos locais de prova estabelecidos no Edital de Convocação, o Instituto 
Nosso Rumo procederá à inclusão do referido candidato, através de preenchimento de 
formulário específico mediante a apresentação do boleto devidamente pago.
7.6.1. A inclusão de que trata o item 7.6. será realizada de forma condicional, não gera 
expectativa de direito sobre a participação no Processo Seletivo e será analisada pelo 
Instituto Nosso Rumo na fase de Julgamento das Provas Objetivas e Discursivas, com o 
intuito de se verificar a pertinência da referida inclusão;
7.6.2. Constatada a improcedência da inscrição de que trata o item 7.6., esta será 
automaticamente cancelada sem direito a reclamação, independentemente de qualquer 
formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes;
7.6.3. No dia da realização das provas, não será permitido ao candidato:
7.6.3.1. Entrar ou permanecer no local de exame portando arma(s), mesmo que possua o 
respectivo porte;
7.6.3.2. Durante a realização da prova não será permitido o acesso a equipamentos 
eletrônicos (agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, palmtop, receptor, relógios 
digitais, relógios com banco de dados, telefone celular, walkman etc.) ou semelhantes, 
boné, gorro, chapéu, óculos de sol, bem como protetores auriculares;
7.6.3.3. Portar ou utilizar lapiseira, corretivos líquidos, régua ou qualquer outro objeto 
diferente do especificado na alínea “c” do item 7.4. deste Edital;
7.6.3.4. Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico 
durante a realização das Provas Objetivas e Discursivas, o candidato será automaticamente 
eliminado do Processo Seletivo;
7.6.3.5. Durante o período de aplicação das provas, os candidatos poderão ser submetidos 
à revista através de detectores de metais.
7.6.3.6. O Instituto Nosso Rumo poderá registrar durante a aplicação das provas, via 
aparelho celular - através de aplicativo de sua propriedade e utilizado exclusivamente 
para este fim, fotografia da face e da frente e verso do documento de identificação do 
candidato, bem como do código de barras da folha de resposta para fins de confirmação 
digital da identificação do candidato. Caso o recurso seja adotado, as imagens obtidas 
ficarão sob guarda e responsabilidade integral do Instituto Nosso Rumo e somente 
poderão ser utilizadas para fins de confirmação da identidade do candidato aprovado no 
ato da nomeação pelo ente contratante. O candidato que se negar ao procedimento será 
eliminado do certame posto que não será possível realizar a confirmação de sua identidade 
nos moldes ora expostos.
7.6.4. O descumprimento dos itens 7.6.3.1., 7.6.3.2., 7.6.3.3. e 7.6.3.4 ou caso negue-
se a submeter-se à revista prevista no item 7.6.3.5., a resistência a deixar-se revistar 
pelo detector de metais ou ser flagrado portando/utilizando equipamentos eletrônicos, 
ou o impedimento da realização do procedimento descrito no item 7.6.3.6., implicará a 
eliminação do candidato, caracterizando-se tentativa de fraude.

7.6.5. O Instituto Nosso Rumo não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos, 
documentos e equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas;
7.6.6. Durante a realização das provas, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou 
comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos 
ou quaisquer anotações.
7.7. Quanto às Provas Objetivas:
7.7.1. Para a realização das Provas Objetivas, o candidato lerá as questões no Caderno 
de Questões e marcará suas respostas na Folha de Respostas, com caneta esferográfica 
fabricada em corpo transparente de tinta azul ou preta. A Folha de Respostas é o único 
documento válido para correção.
7.7.1.1. Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que contenham 
mais de uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta), emendas ou rasuras, ainda 
que legíveis;
7.7.1.2. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou 
à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras óticas, prejudicando o 
desempenho do candidato.
7.8. A totalidade das Provas terá a duração de 3 (três) horas.
7.8.1. Após o período de 1h30 (uma hora e trinta minutos), o candidato, ao terminar a sua 
prova, deverá devolver ao fiscal de sala o caderno de questões e a Folha de Respostas, 
que será o único documento válido para correção.
7.8.2. Iniciadas as provas, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorrida 
de 1h30 (uma hora e trinta minutos).
7.8.3. Os Cadernos de Questões serão disponibilizados no site do Instituto Nosso Rumo 
exclusivamente durante o período de recurso contra o gabarito provisório.
7.8.3.1 O Caderno de Questões físico não poderá ser levado.
7.9. As Folhas de Respostas e os Cadernos de Questões dos candidatos serão 
personalizados, impossibilitando a substituição.
7.9.1. Quando houver frase no caderno de questões o candidato deverá transcrever para 
a sua Folha de Respostas a frase apresentada na capa de sua Prova, para posterior 
verificação grafológica, o candidato que não transcrever a frase será eliminado do certame, 
não podendo alegar desconhecimento;
7.9.2. Quando houver tipo de prova no seu caderno de questões exemplo: Prova A, Prova 
B ou Prova C o candidato deverá marcar na sua folha de respostas qual tipo de sua 
prova. O candidato que não assinalar o tipo de prova será eliminado e não poderá alegar 
desconhecimento.
7.9.3. No rodapé da capa do caderno de provas consta espaço para transcrição do gabarito, 
podendo destacar e levar somente a parte destacada, deixando com o fiscal o caderno de 
questões e a folha de respostas.
7.10. Será automaticamente excluído do Processo Seletivo o candidato que:
7.10.1. Apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais pré-determinados;
7.10.2. Não apresentar o documento de identidade exigido no item 7.4., alínea “b”, deste 
capítulo;
7.10.3. Não comparecer a qualquer das provas, seja qual for o motivo alegado;
7.10.4. Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal ou antes do tempo 
mínimo de permanência estabelecido no item 7.8.1. deste capítulo;
7.10.5. For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, 
por escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo 
realizada, ou utilizando-se de livros, notas, impressos não permitidos, calculadora ou similar;
7.10.6. For surpreendido portando agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, 
palmtop, receptor, relógios digitais, relógios com banco de dados, telefone celular, walkman 
e/ou equipamentos semelhantes, boné, gorro, chapéu, óculos de sol, bem como protetores 
auriculares;
7.10.7. Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
7.10.8. Não devolver a Folha de Respostas;
7.10.9. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia em 
relação a qualquer um dos examinadores, executores e seus auxiliares, ou autoridades 
presentes;
7.10.10. Fizer anotação de informações relativas às suas respostas fora dos meios permitidos;
7.10.11. Ausentar-se da sala de provas, a qualquer tempo, portando as Folhas de Respostas;
7.10.12. Não cumprir as instruções contidas no Caderno de Questões e nas Folhas de 
Respostas;
7.10.13. Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria 
ou de terceiros, em qualquer etapa do Processo Seletivo.
7.11. Constatado, após as provas, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou 
por investigação policial, ter o candidato utilizado processos ilícitos, suas provas serão 
anuladas e ele será automaticamente eliminado do Processo Seletivo.
7.11.1. Excetuada a situação prevista no item 3.10.7 do Capítulo 3 deste Edital, não 
será permitida a permanência de qualquer acompanhante nas dependências do local de 
realização da prova, podendo ocasionar, inclusive, a não participação do candidato no 
Processo Seletivo.
7.12. A condição de saúde do candidato no dia da aplicação da prova será de sua exclusiva 
responsabilidade.
7.13. Ocorrendo alguma situação de emergência de saúde, será acionado o SAMU para 
atendimento. A equipe de Coordenadores responsável pela aplicação das provas dará o 
apoio necessário.
7.14. Caso exista a necessidade do candidato se ausentar para atendimento médico ou 
hospitalar, este não poderá retornar ao local de sua prova, sendo eliminado do Processo 
Seletivo. 
7.15. Reserva-se ao Coordenador do Processo Seletivo, designado pelo Instituto Nosso 
Rumo, o direito de excluir da sala e eliminar do restante das provas o candidato cujo 
comportamento for considerado inadequado, bem como tomar medidas saneadoras e 
restabelecer outros critérios para resguardar a execução individual e correta das provas.
7.16. No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da 
equipe de aplicação das provas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes 
ao conteúdo das provas e/ou critérios de avaliação/classificação.
7.17. Os gabaritos da prova objetiva serão divulgados no endereço eletrônico www.
nossorumo.org.br, conforme data mencionada no Anexo III
7.18. O candidato, ao terminar a prova, deverá se retirar imediatamente do estabelecimento 
de ensino, não podendo permanecer nas suas dependências nem utilizar os sanitários.
8. DO JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA
8.1. A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.
8.1.1. Na avaliação e correção da Prova Objetiva será utilizado o Escore Bruto.
8.2. O Escore Bruto corresponde ao número de acertos que o candidato obtém na prova.
8.2.1. Para calcular o total de pontos, o candidato deverá dividir 100 (cem) pelo número de 
questões da prova e multiplicar pelo número de questões acertadas;Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode 
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8.2.2. O cálculo final será igual ao total de pontos alcançados pelo candidato na Prova 
Objetiva.
8.3. Será considerado habilitado na Prova Objetiva o candidato que obtiver total de pontos 
igual ou superior a 50 (cinquenta). 
8.4. O candidato não habilitado na Prova Objetiva será eliminado do Processo Seletivo.
9. DO JULGAMENTO DAS PROVAS DISCURSIVAS
9.1. A Prova Discursiva tem o objetivo de avaliar o domínio do conhecimento teórico-prático, 
uso adequado da linguagem, a articulação do raciocínio, a capacidade de argumentação 
teórico-metodológica e o uso correto do vernáculo.
9.2. Somente serão avaliadas as Provas Discursivas dos candidatos habilitados e 
previamente classificados nas Provas Objetivas, conforme itens de julgamento estabelecidos 
no Capítulo 8 deste Edital. 
9.3. Serão analisados na correção o uso adequado da norma culta da Língua Portuguesa, 
a capacidade de estruturação lógica do texto, a coerência entre a fundamentação e a 
conclusão, a clareza de exposição das ideias e o domínio técnico do assunto abordado.
9.3.1. Serão atribuídos os seguintes pontos: Norma-padrão (2 pontos), Coesão e Coerência 
(2 pontos) e Técnica (6 pontos);
9.3.2. A Prova Discursiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos;
9.3.3. Será considerado habilitado na Prova Discursiva o candidato que atingir nota igual 
ou superior a 5 (cinco) pontos;
9.3.3.1. O candidato que não atingir a nota mínima na Prova Discursiva, estabelecida no 
subitem 9.3.3, será eliminado do Processo Seletivo.
9.4. Durante a realização da Prova Discursiva, não será permitida nenhuma espécie de 
consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, 
impressos ou quaisquer anotações.
9.4.1. Para o desenvolvimento do tema da Prova Discursiva, o candidato deverá formular 
um texto com extensão mínima ou máxima definida no caderno de questões.
9.5. A folha de texto definitivo será o único documento válido para a avaliação da Prova 
Discursiva.
9.5.1. A folha para rascunho, contida no Caderno de Provas, é de preenchimento facultativo 
e não valerá para tal finalidade. Em hipótese alguma, o rascunho elaborado pelo candidato 
será considerado na correção da Prova Discursiva pela Banca Examinadora.
9.6. Será atribuída nota ZERO à Prova Discursiva nos casos em que o candidato: 
a) Fugir à proposta apresentada; 
b) Apresentar textos sob forma não articulada verbalmente (incluindo apenas desenhos, 
números e palavras soltas ou em forma de verso);
c) Assinar fora do local apropriado (possibilitando identificação); 
d) Apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite sua identificação; 
e) Escrever o texto a lápis, em parte ou na sua totalidade; 
f) Deixar a prova em branco; 
g) Apresentar letra ilegível; 
h) Não respeitar a extensão mínima ou máxima definida no caderno de questões.
i) Apresentar o texto em uma língua que não a portuguesa;
j) Apresentar o texto definitivo fora do espaço reservado para tal;
k) Apresentar formas propositais de anulação, como impropérios, trechos jocosos ou a 
recusa explícita em cumprir o tema proposto.
9.7. Tabela de critérios de avaliação da Prova Discursiva:
CRITÉRIOS ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DISCURSIVA PONTOS

Norma-Padrão O candidato deverá demonstrar domínio da norma-padrão da Língua 
Portuguesa. O candidato não deverá apresentar erros no que tange 
à ortografia, acentuação, pontuação, às regências verbal e nominal, 
às concordâncias verbal e nominal, entre outros. Vícios de linguagem 
também serão considerados.

2

Coesão 
e Coerência

O candidato deverá selecionar argumentos e organizá-los, articulando 
as partes do texto e utilizando os recursos coesivos adequadamente. 
Os parágrafos devem estar organizados. A clareza e a organicidade 
do texto também são quesitos importantes a serem levados em 
consideração.

2

Técnica O candidato deverá apresentar proposta de intervenção bem articulada 
à argumentação desenvolvida em seu texto, bem como total domínio 
em relação ao tema proposto.

6

 TOTAL 10
10. DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
10.1. Concorrerão à Prova de Títulos os candidatos habilitados, conforme estabelecido nos 
Capítulos 8 e 9 deste Edital.
10.2. Os documentos relativos aos Títulos deverão ser encaminhados durante o período 
de inscrição, EXCLUSIVAMENTE, pelo endereço www.nossorumo.org.br. O acesso deverá 
ser realizado por meio do número do CPF e da senha do candidato cadastrados no site 
do Instituto Nosso Rumo. Após efetuar o login, o candidato deverá clicar na aba “Envio de 
Títulos”.
10.2.1. O acesso ao link para envio dos documentos relativos aos Títulos somente estará 
disponível durante o período de inscrição;
10.2.2. Ao confirmar o envio dos documentos e gerar o protocolo de envio, o candidato NÃO 
poderá alterar ou substituir os documentos enviados;
10.2.3. Serão avaliados somente os documentos enviados com resolução legível;
10.2.4. Os títulos devem ser inseridos conforme o nível de escolaridade:  Somente 
serão aceitos títulos de Lato Sensu que estiverem inseridos no link “Pós-Graduação”, 
mestrado no link “Mestrado” e doutorado no link “Doutorado”. Os títulos que forem inseridos 
incorretamente no sistema em níveis de escolaridade diferentes (Exemplo: inserir Pós-
Graduação Lato Sensu no lugar de Mestrado) serão DESCONSIDERADOS; 
10.2.5. NÃO é necessário enviar títulos que abranjam apenas o pré-requisito para a vaga. 
Ex.: Graduação na área respectiva;
10.2.6. NÃO serão aceitos títulos de GRADUAÇÃO, quaisquer que sejam, pois, conforme 
disposto no quadro, somente serão aceitos títulos de Extensão, Pós-Graduação (Lato 
Sensu), Mestrado e/ou Doutorado; 
10.2.7. O espaço para envio de títulos é destinado para envio de todos os títulos constantes 
da tabela de títulos e histórico, caso necessário. NÃO será considerado qualquer outro 
tipo de documento: Certidão de Casamento, Carteira de Identidade, Comprovante de 
Pagamento etc.;
10.2.8. Conforme disposto no quadro somente serão aceitos títulos referentes à área 
do CARGO, não sendo aceitos títulos que não sejam ESPECÍFICOS do cargo ao qual o 
candidato se inscreveu.
10.2.9. A entrega dos documentos relativos aos Títulos NÃO É OBRIGATÓRIA. O candidato 
que não entregar a documentação não será eliminado do Processo Seletivo
10.3. Os documentos de Títulos deverão ser encaminhados em CÓPIA REPROGRÁFICA 
AUTENTICADA. Não serão aceitos, EM NENHUMA HIPÓTESE, documentos originais ou 
cópias simples.

10.4. Serão aceitos como documentos os Títulos que forem representados por Diplomas 
e Certificados definitivos de conclusão de curso, expedidos por Instituição Oficial ou 
reconhecida, em papel timbrado, e deverão conter carimbo e identificação da instituição e 
do responsável pela expedição do documento.
10.4.1. Os documentos de Títulos que forem representados por declarações, certidões, 
atestados ou outros documentos que não tenham o cunho definitivo de conclusão de curso 
deverão estar acompanhados do respectivo histórico escolar, mencionando a data da 
colação de grau, bem como deverão ser expedidos por Instituição Oficial ou reconhecida, 
em papel timbrado, e deverão conter carimbo e identificação da instituição e do responsável 
pela expedição do documento;
10.4.2. Os títulos de Pós-Graduação (especialização) Lato Sensu deverão, obrigatoriamente, 
conter o número de horas, que deve ser maior ou igual a 360 (trezentas e sessenta) horas. 
Não serão aceitos os títulos cuja carga horária seja menor do que a indicada acima, visto 
que se trata da carga horária mínima obrigatória para um curso de especialização; 
10.4.3. Os certificados expedidos em língua estrangeira deverão estar acompanhados pela 
correspondente tradução, efetuada por tradutor juramentado ou pela revalidação dada pelo 
órgão competente.
10.5. Os cursos deverão estar autorizados pelos órgãos competentes.
10.6. O nível de escolaridade exigido como requisito para inscrição no Processo Seletivo 
não será considerado como Título.
10.7. É de exclusiva responsabilidade do candidato a apresentação e a comprovação dos 
documentos de Títulos.
10.8. Não serão aceitas entregas ou substituições posteriores ao período determinado, 
bem como Títulos que não constem nas tabelas apresentadas neste capítulo.
10.9. A pontuação da documentação de Títulos se limitará a 31 (trinta e um) pontos.
10.10. No somatório da pontuação de cada candidato, os pontos excedentes serão 
desprezados. 
10.11. A prova de títulos terá caráter classificatório.
10.12. Serão considerados Títulos somente os documentos constantes na tabela abaixo:
TABELA DE TÍTULOS

TÍTULOS VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
MÁXIMO

COMPROVANTES

a) Doutorado, concluído até a data de 
apresentação dos títulos, desde que 
relacionado à ÁREA DA FUNÇÃO.

5,0 5,0 Cópia autenticada do Diploma, 
devidamente registrado, ou 
Declaração, Certidão, Atestado 
ou outros documentos que 
não tenham o cunho definitivo 
de conclusão de curso, desde 
que mencionada a data da 
colação de grau e que estejam 
acompanhados de cópia 
autenticada do respectivo 
Histórico Escolar.

b) Mestrado, concluído até a data de 
apresentação dos títulos, desde que 
relacionado à ÁREA DA FUNÇÃO.

3,0 3,0

c) Pós-Graduação Lato Sensu 
(especialização) na área da função, com 
carga horária mínima de 360 (trezentas 
e sessenta) horas, concluídas até a 
data de apresentação dos títulos, desde 
que relacionada à ÁREA ou Segunda 
Licenciatura.

2,0 2,0 Cópia autenticada do Diploma, 
devidamente registrado, 
indicando, obrigatoriamente, 
o número de horas e o 
período de realização 
do curso. Declaração, 
Certidão, Atestado ou outros 
documentos que não tenham 
cunho definitivo de conclusão 
de curso, além da autenticação 
e da carga horária, devem 
mencionar a data da colação 
de grau e ser acompanhados 
obrigatoriamente da cópia 
autenticada do respectivo 
Histórico Escolar.

d) Curso de extensão universitária na 
área ou áreas correlatas (mínimo 180 
horas).

1,0 1,0 Cópia autenticada do Diploma, 
devidamente registrado, 
indicando, obrigatoriamente, 
o número de horas e o 
período de realização 
do curso. Declaração, 
Certidão, Atestado ou outros 
documentos que não tenham 
cunho definitivo de conclusão 
de curso, além da autenticação 
e da carga horária, devem 
mencionar a data da colação 
de grau e ser acompanhados 
obrigatoriamente da cópia 
autenticada do respectivo 
Histórico Escolar.

e) Experiência Profissional: Exercício da 
docência em atividades complementares 
e/ou de ações socioeducativas em 
contraturno escolar. 

1,0 4,0 Serão aceitos única e 
exclusivamente: Cópia 
autenticada de Carteira de 
trabalho ou Certidão de Tempo 
de Serviço, com declaração em 
atividades complementares 
OU Contrato de trabalho 
e último comprovante de 
rendimentos. Para fração 
superior a 06 meses, será 
considerada como um ano 
(Máximo de 4 (quatro) anos 
a contar a data de publicação 
deste edital). Não serão 
aceitas declarações.
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f) Exercício da docência. 1,0 10,0 Para comprovação do exercício 

da docência, serão aceitos 
única e exclusivamente: 
Cópia autenticada de Carteira 
de trabalho ou Certidão de 
Tempo de Serviço, com 
declaração em atividades 
complementares OU 
Contrato de trabalho e último 
comprovante de rendimentos. 
Para fração superior a 06 
meses, será considerada 
como um ano (Máximo de 10 
(dez) anos a contar a data de 
publicação deste edital). Não 
serão aceitas declarações.

g) Estágio remunerado em áreas afins da 
educação.

0,5
(por ano)

1,0 Estágio remunerado em áreas 
afins da educação deverá 
ser comprovado única e 
exclusivamente através de 
Cópia autenticada de Carteira 
de trabalho ou Contrato de 
trabalho
 e último comprovante de 
rendimentos. 
Fração superior a 06 meses, 
será considerada como um 
ano (até máximo de 2 (dois) 
anos a contar a data de 
publicação deste edital). 
Não serão aceitas 
declarações.

h) Cursos Extracurriculares: Cursos 
extracurriculares no eixo curricular 
indicado e ou na área de educação 
obtidos nos últimos 5 (cinco) anos a 
contar da data de publicação do Edital, 
com carga horária igual ou superior a:

08 a 39 horas 

= 0,25

40 a 79 horas 

= 0,50

Acima de 

80 horas 

( C o m p õ e m 

este item: 

Curso de 

P R O F A . , 

Letra e Vida e 

equivalentes) 

= 1,00

5,0 Cópia autenticada de Diploma, 
Declaração, Certificado, 
Certidão ou Atestado 
devidamente registrado(a), 
indicando, obrigatoriamente, o 
número de horas e o período 
de realização do curso. 

11. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS
11.1. A Nota Final de cada candidato será IGUAL ao total de pontos obtidos na Prova 
Objetiva, acrescida da nota da Prova Discursiva (quando for habilitado) e da nota da 
Avaliação de Títulos (quando for habilitado).
11.2. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente baseada na Nota Final, e 
sua classificação será distribuída por meio de listas, de acordo com a função escolhida. 
11.3. Serão elaboradas três listas de classificação: uma geral, com a relação de todos os 
candidatos habilitados no certame, uma por Eixo Curricular/ Macrocampo e uma específica, 
para os candidatos com necessidades especiais.
11.4. O resultado provisório do Processo Seletivo será divulgado nos endereços eletrônicos 
www.nossorumo.org.br e www.fundhas.org.br, e caberá recurso nos termos do Capítulo 12. 
DOS RECURSOS, deste Edital.
11.5. Após o julgamento dos recursos eventualmente interpostos, será divulgada a lista de 
Classificação Final, não sendo aceitos recursos posteriores. 
11.6. A lista de Classificação Final será divulgada nos endereços eletrônicos: www.
nossorumo.org.br e www.fundhas.org.br e publicada no Boletim do Município de São José 
dos Campos.
11.6.1. O resultado geral final do Processo Seletivo poderá ser consultado no site do 
Instituto Nosso Rumo, conforme o item acima, pelo prazo de 3 (três) meses, a contar da 
data de publicação da homologação e no site da FUNDHAS pelo tempo de vigência do 
Processo Seletivo.
11.7. No caso de igualdade na classificação final, dar-se-á preferência sucessivamente ao 
candidato que:
11.7.1. Tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição 
deste Processo Seletivo, conforme Artigo 27, Parágrafo Único, do Estatuto do Idoso – Lei 
Federal nº 10.741/03, considerando a data de aplicação da prova objetiva;
11.7.2. Obtiver maior número de acertos na disciplina de Conhecimentos Específicos 
(quando houver);
11.7.3. Obtiver maior número de acertos na disciplina de Língua Portuguesa;
11.7.4. Obtiver maior número de pontos na Prova Discursiva; 
11.7.5. Obtiver maior número de pontos na Avaliação de Títulos; 
11.7.6. Tiver maior idade, para os candidatos não alcançados pelo Estatuto do Idoso;
11.7.7. Sorteio.
11.8. Será realizado sorteio público para os candidatos que continuarem empatados na 
Nota Final, mesmo após aplicados todos os critérios de desempate previstos neste Edital, 
no item 11.7. e seus subitens. O sorteio público terá o seguinte regramento: 
11.8.1. Todos os candidatos com notas finais iguais, e que as notas persistam empatadas 
nos componentes, serão agrupados e receberão uma numeração para participação no 
sorteio. A numeração será feita em ordem crescente: iniciando em 01 (um) e finalizando 
com o número da quantidade de candidatos empatados. A ordem de numeração será dada 
por rigorosa ordem do número de inscrição. Os candidatos poderão consultar a lista no site 
do Instituto Nosso Rumo;
11.8.2. Todo o processo do sorteio de desempate será gravado, não sendo necessária a 
presença dos candidatos envolvidos. 
11.8.3. Em um recipiente, será colocada a numeração de todos os candidatos empatados, e 
o sorteio será feito com a retirada de um número de cada vez, de maneira aleatória; 
11.8.4. A sequência sorteada será a ordem de desempate dos candidatos, determinando 
sua Classificação Final no referido Processo Seletivo;
11.8.5. Ao final do processo, será redigida uma ata referente ao sorteio público, que deverá 
ser assinada por todos os envolvidos.

11.9. A classificação alcançada neste Processo Seletivo não garante aos candidatos direito 
à nomeação para a função, nem à escolha do local de trabalho, cabendo à Fundação Hélio 
Augusto de Souza – FUNDHAS, o direito de empregar os candidatos aprovados de acordo 
com sua necessidade, não havendo obrigatoriedade de nomeação de todos os candidatos 
classificados, desde que respeitada a ordem de classificação, bem como alocá-lo conforme 
necessidade da instituição.
12. DOS RECURSOS
12.1. Serão admitidos recursos nas seguintes situações: divulgação do resultado das 
inscrições efetivadas; divulgação das inscrições reservadas às pessoas com deficiência; 
divulgação das solicitações de condições especiais para a realização da prova; indeferimento 
das inscrições com solicitação de isenção, divulgação dos gabaritos provisórios; divulgação 
dos resultados provisórios referentes à Avaliação de Títulos; resultado provisório da Prova 
Objetiva; resultado provisório da Prova Discursiva.
12.2. O candidato poderá recorrer em quaisquer das situações supracitadas por meio do 
endereço eletrônico www.nossorumo.org.br.
12.2.1. Para entrar com recurso, conforme disposto no item 12.2., o candidato deverá acessar 
o site www.nossorumo.org.br, na aba “Área do Candidato”, digitar o número de seu CPF e sua 
senha de acesso. Na aba “Meus Concursos”, deverá selecionar o certame desejado e clicar 
no link “Recursos”, quando então deverá seguir as instruções dispostas no site;
12.2.2.  Os recursos poderão ser interpostos no prazo máximo de 2 (dois) dias, contados 
conforme divulgação.
12.3. Os recursos interpostos que não se referirem especificamente aos eventos aprazados 
não serão apreciados.
12.4. Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento referido no item 12.2.2. 
e seus subitens. 
12.5. A interposição dos recursos não obstará o andamento regular do cronograma do 
Processo Seletivo.
12.6. Não serão aceitos recursos interpostos por correspondência (Sedex, AR, etc.), fac-
símile, telex ou outro meio que não seja o estabelecido no item 12.2., deste capítulo.
12.7. Caso haja procedência do recurso, a questão poderá ser anulada ou ter seu gabarito 
alterado, se houver alternativa condizente.
12.7.1. O ponto relativo a uma questão eventualmente anulada será atribuído a todos os 
candidatos;
12.7.2. Na eventual troca de alternativa de uma questão, esta será pontuada em 
conformidade à nova alternativa informada através do gabarito final/oficial.
12.8. Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá, 
eventualmente, ser alterada a classificação inicial obtida pelo candidato para uma 
classificação superior ou inferior ou, ainda, poderá ocorrer desclassificação do candidato 
que não obtiver nota mínima exigida para aprovação.
12.8.1. Depois de julgados todos os recursos apresentados, será publicado o resultado 
final do Processo Seletivo, com as alterações ocorridas em face do disposto no item acima.
12.9. Não serão apreciados os recursos que forem apresentados nas seguintes condições:
12.9.1. Em desacordo com as especificações contidas neste capítulo;
12.9.2. Fora do prazo estabelecido;
12.9.3. Sem fundamentação lógica e consistente;
12.9.4. Com argumentação idêntica a outros recursos;
12.9.5. Contra terceiros;
12.9.6. Com teor que desrespeite a Banca Examinadora;
12.9.7. Sem fundamentação lógica e que não corresponda à questão recursada;
12.9.8. Por meio da imprensa e/ou de redes sociais;
12.10. Em hipótese alguma, serão aceitos pedidos de vistas de prova, revisão de recurso, 
recurso do recurso ou recurso de gabarito definitivo.
12.11. A Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em 
suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
13. DA CONTRATAÇÃO
13.1. A contratação dos candidatos obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos 
candidatos aprovados, conforme Eixo Curricular/ Macrocampo observada a necessidade 
da Fundação Hélio Augusto de Souza – FUNDHAS.
13.2. A aprovação e a classificação final geram, para o candidato, apenas a expectativa de 
direito à contratação. A Fundação Hélio Augusto de Souza – FUNDHAS reserva-se o direito 
de proceder às contratações em número que atenda ao interesse e às necessidades do 
serviço, dentro do prazo de validade do Processo Seletivo.
13.3. Os candidatos que vierem a ser convocados para admissão na Fundação Hélio 
Augusto de Souza – FUNDHAS serão contratados conforme preceitos da CLT.
13.3.1. As convocações serão publicadas no Boletim do Município de São José dos Campos.
13.3.2. As convocações serão realizadas por meio de telegrama ao candidato. Poderão 
serem utilizadas outras formas de contato, tipo e-mail e telefone ainda.
13.4. Por ocasião da contratação, os candidatos convocados deverão apresentar documentos 
originais, acompanhados de uma cópia simples, que comprovem os requisitos mínimos para 
provimento e que deram condições de inscrição, estabelecidas no presente Edital.
13.4.1. O candidato deverá se apresentar à Fundação Hélio Augusto de Souza – FUNDHAS 
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas úteis informado na convocação. 
13.5. Os candidatos, no ato da contratação, deverão apresentar os documentos 
discriminados a seguir: 
a) Carteira de Trabalho e Previdência Social;
b) Comprovante de Inscrição no PIS/PASEP, se já for cadastrado;
c) Cadastro de Pessoa Física – CPF (também do cônjuge, caso tenha);
d) Cédula de Identidade – RG ou RNE, com data de emissão de até 10 (dez) anos, (também 
do cônjuge, caso tenha);
e) Título de Eleitor com o comprovante de estar quite com a Justiça Eleitoral;
f) Comprovante de quitação das obrigações militares, se do sexo masculino;
g) Certidão de Nascimento, se solteiro, Certidão de Casamento ou Escritura Pública de 
União Estável;
h) Certidão de Nascimento dos filhos com número de CPF ou CPF anexo;
i) Caderneta de vacinação dos filhos menores de 6 (seis) anos de idade;
j) Comprovante de frequência escolar de filhos com idades entre 06 e 18 anos;
k) Atestado de invalidez emitido pelo INSS de filho de qualquer idade (caso tenha);
l) Diploma de conclusão da formação exigida no requisito mínimo, devidamente registrado 
pelo Ministério da Educação ou por outro órgão com delegação para tal. O documento de 
escolaridade que for representado por declaração, certidão, atestado e outros documentos 
que não tenham o cunho definitivo de conclusão de curso deverá ser acompanhado, 
OBRIGATORIAMENTE, do respectivo histórico escolar. A declaração e o histórico escolar 
deverão ser expedidos por Instituição Oficial ou reconhecidos, em papel timbrado, e 
deverão conter carimbo e identificação da Instituição e do responsável pela expedição do 
documento, com data da colação de grau;Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode 
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m) 01 (uma) foto 3x4 recente e colorida;
n) Comprovante de Residência com CEP (atualizado);
o) Certidão de Antecedentes Criminais;
p) Certidões Negativas (Cível e Criminal), emitidas na jurisdição do Estado em questão;
q) Comprovante de escolaridade e cópia dos certificados de todos os cursos e formações 
realizadas nos últimos 5 anos;
r) Cartão do SUS;
s) Carteira de vacinação atualizada do candidato;
t) Curriculum vitae;
u) Caso tenha ocupado cargo público, trazer declaração comprovando não ter sofrido, 
durante o exercício da função, penalidade por atos desabonadores.
13.5.1. No ato de sua contratação, o candidato deverá declarar, sob as penas da Lei, se 
é ou se já foi funcionário público (Federal, Estadual ou Municipal), seja como celetista, 
estatutário ou contratado;
13.5.2. Caso haja necessidade, a Fundação Hélio Augusto de Souza – FUNDHAS poderá 
solicitar documentos complementares.
13.6. Obedecida à ordem de classificação, os candidatos serão submetidos a exame 
médico.
13.6.1. As decisões do Serviço Médico da Fundação Hélio Augusto de Souza – FUNDHAS, 
de caráter eliminatório para efeito de contratação, são soberanas e delas não caberá 
qualquer recurso;
13.6.2. Em caso de ausência no exame médico, o candidato será eliminado do Processo 
Seletivo.
13.7. Não serão aceitos, no ato da contratação, protocolos ou cópias dos documentos 
exigidos. As cópias somente serão aceitas se estiverem acompanhadas do original.
13.8. Na hipótese de desistência do candidato selecionado, quando convocado para uma 
vaga, o fato deverá ser formalizado por ele, por meio de carta de próprio punho assinada à 
Fundação Hélio Augusto de Souza – FUNDHAS ou encaminhamento de e-mail;
13.8.1. Caso o candidato não seja localizado para formalizar a desistência por meio de 
carta de próprio punho assinada ou e-mail ou se recuse a fazê-lo, a materialização da 
desistência ocorrerá automaticamente não cabendo recurso;
13.8.2. A ausência do candidato para a realização dos exames admissionais no dia, horário 
e local informados pela Fundação Hélio Augusto de Souza – FUNDHAS, implicará a sua 
desistência automática, e permitirá a convocação imediata do próximo classificado;
13.8.3. O candidato que não atender à convocação para a contratação no local determinado 
pela Fundação Hélio Augusto de Souza – FUNDHAS, ou atendê‐la, mas recusar‐se ao 
preenchimento da vaga, será excluído do Processo Seletivo.
13.9. O candidato classificado se obriga a manter atualizado o cadastro e demais informações 
perante a Fundação Hélio Augusto de Souza – FUNDHAS, conforme o disposto nos itens 
14.9. e 14.10., do Capítulo 14, deste Edital.
13.10. Não será contratado o candidato habilitado que fizer, em qualquer documento, 
declaração falsa ou inexata para fins de contratação e que não possuir os requisitos 
mínimos exigidos no Edital.
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. O Instituto Nosso Rumo se responsabiliza pela divulgação de todas as fases do 
presente certame até o resultado final, no endereço eletrônico www.nossorumo.org.br, as 
demais etapas após a divulgação do resultado final são de responsabilidade da Fundação 
Hélio Augusto Souza – FUNDHAS. Algumas etapas divulgadas pelo Nosso Rumo também 
serão divulgadas no Boletim do Município de São José dos Campos e no site www.fundhas.
org.br.
14.2. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação 
no Processo Seletivo, valendo, para esse fim, a homologação publicada no Boletim do 
Município de São José dos Campos. 
14.3. A Fundação Hélio Augusto de Souza – FUNDHAS e o Instituto Nosso Rumo se 
eximem das despesas com viagens e estadia dos candidatos em quaisquer das fases do 
Processo Seletivo.
14.4. A aprovação no Processo Seletivo não gera direito à convocação, mas esta, quando 
se fizer, respeitará a ordem de classificação final.
14.5. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades dos documentos apresentados, 
mesmo que verificadas a qualquer tempo, em especial na ocasião da convocação para 
admissão, acarretarão a nulidade da inscrição e desqualificação do candidato, com todas 
as suas decorrências, sem prejuízo de medidas de ordem administrativa, civil e criminal.
14.6. Caberá à Fundação Hélio Augusto de Souza – FUNDHAS a homologação dos 
resultados finais do Processo Seletivo, a qual poderá ser efetuada por função ou a critério 
da Administração.
14.7. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos 
enquanto não consumada a providência ou evento que lhe disser respeito, até a data da 
respectiva providência ou evento, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a 
ser publicado no Boletim do Município de São José dos Campos ou no site da FUNDHAS 
(www.fundhas.org.br) e do Instituto Nosso Rumo (www.nossorumo.org.br).
14.8. O candidato classificado se obriga a manter atualizado o cadastro (endereço, telefone, 
e-mail, etc.), perante o Instituto Nosso Rumo, situado à Rua Conde de Irajá, 13 – loja 5 – 
Vila Mariana – São Paulo/SP, CEP 04119-010, até a data de publicação da homologação 
dos resultados e, após esta data, junto à Fundação Hélio Augusto de Souza –  FUNDHAS, 
situado à Rua Santarém, 560 – Parque Industrial, São José dos Campos – SP – CEP: 
12.235-550, pessoalmente (munido de documento de identificação original com foto).
14.9. É de responsabilidade do candidato manter seu cadastro atualizado, até que se expire 
o prazo de validade do Processo Seletivo, para viabilizar os contatos necessários, sob pena 
de, quando for convocado, perder o prazo para ser nomeado, caso não seja localizado.
14.10. A Fundação Hélio Augusto de Souza – FUNDHAS e o Instituto Nosso Rumo não se 
responsabilizam por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de:
14.10.1. Endereço não atualizado;
14.10.2. Endereço de difícil acesso;
14.10.3. Correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou 
endereço errado do candidato;
14.10.4. Correspondência recebida por terceiros.
14.11. A Fundação Hélio Augusto de Souza – FUNDHAS, por decisão motivada e justificada, 
a qualquer momento, poderá revogar ou anular o presente Processo Seletivo, no todo ou 
em parte, bem como alterar os quantitativos de vagas constantes na Tabela I, do Capítulo 
1, deste Edital.
14.12. As despesas relativas à participação do candidato no Processo Seletivo e à 
apresentação para admissão e exercício correrão às expensas do próprio candidato.
14.13. A Fundação Hélio Augusto de Souza – FUNDHAS e o Instituto Nosso Rumo não se 
responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a 
este Processo Seletivo.

14.14. Todos os cálculos de notas descritos neste Edital serão realizados com duas casas 
decimais, arredondando-se para cima sempre que a terceira casa decimal for maior ou 
igual a cinco.
14.15. A legislação indicada no ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO inclui eventuais 
alterações posteriores, ainda que não expressamente mencionadas. Considerar-se-á, para 
efeito de aplicação e correção das provas, a legislação vigente até a data de publicação 
deste Edital.
14.16. Não serão admitidas inscrições de candidatos que possuam, com qualquer dos 
membros do quadro societário da empresa contratada para aplicação e correção do 
presente certame, a relação de parentesco definida e prevista nos artigos nº 1591 a nº 1595 
do Código Civil, valorizando-se assim os princípios de moralidade e impessoalidade que 
devem nortear a Administração Pública. Constatada a tempo, será a inscrição indeferida 
pela Comissão Organizadora e, posterior à homologação, será o candidato eliminado do 
Processo Seletivo, sem prejuízo de responsabilidade civil, penal e administrativa.
14.17. A realização do certame será feita sob responsabilidade do Instituto Nosso Rumo, 
havendo o envolvimento de recursos humanos da FUNDHAS na realização e avaliação de 
algumas etapas do Processo Seletivo.
14.18. Compete à contratada responder aos processos administrativos e judiciais 
relacionados ao Processo Seletivo, cabendo a contratante oferecer esclarecimentos 
necessários à elaboração da defesa.
14.19. Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pela Comissão do Processo 
Seletivo da Fundação Hélio Augusto de Souza – FUNDHAS e pelo Instituto Nosso Rumo, 
no que tange à realização deste Processo Seletivo.
São José dos Campos, 28 de fevereiro de 2020.
JHONIS RODRIGUES ALMEIDA SANTOS 
DIRETOR PRESIDENTE

ANEXO I – ATRIBUIÇÕES DAS FUNÇÕES
DAS FUNÇÕES
Desenvolve, promove e ministra, no contra turno escolar, aulas, atividades e/ou oficinas 
socioeducativas com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, por 
meio de situações didático-pedagógicas, contribuindo com o ensino formal, visando o 
desenvolvimento integral nos aspectos afetivo, cognitivo, físico e social.
DAS ATRIBUIÇÕES
Constitui atividades da função de professor substituto:
Desenvolver atividades de interação, pertinentes ao Eixo Curricular/Macrocampo, por meio 
de regência de classes e turmas.
Planejar, desenvolver, acompanhar e intervir nas atividades internas e externas do Eixo 
Curricular/Macrocampo e as relacionadas à formação de hábitos e atitudes, durante as 
refeições, nas atividades diversas, lazer e momentos destinados à higiene;
Elaborar projetos e planos de trabalho por área para alcançar os resultados esperados, 
conforme diretrizes da instituição;
Registrar todas as etapas do processo de desenvolvimento do projeto/plano de trabalho por 
área, segundo diretrizes da instituição;
Participar das reuniões e dos processos formativos determinados pela instituição;
Zelar e contribuir com a garantia de direitos dos atendidos; 
Zelar pelos bens patrimoniais da instituição.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
NIVEL SUPERIOR
LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentidos próprio e 
figurado. Ortografia oficial conforme a reforma ortográfica vigente. Pontuação. Acentuação. 
Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, artigo, verbo, 
advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as 
orações). Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Crase. Figuras de 
linguagem. Vícios de linguagem. Equivalência e transformação de estruturas. Flexão de 
substantivos, adjetivos e pronomes (gênero, número, grau e pessoa). Sintaxe. Morfologia. 
Estrutura e formação das palavras. Discursos direto, indireto e indireto livre. Processos de 
coordenação e subordinação. Colocação pronominal. Norma-padrão da Língua Portuguesa.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA
MS-Windows 10: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de 
transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, 
interação com o conjunto de aplicativos MS-Office 2013 e 2016. PowerPoint 2013 e 2016. 
Outlook 2013 e 2016. MS-Word 2013 e 2016: estrutura básica dos documentos, edição e 
formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e 
numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, 
índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 2013: 
estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, 
elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção 
de objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas, obtenção 
de dados externos, classificação de dados. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, 
preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet: Navegação na Internet, 
conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. Principais navegadores: 
Google Chrome, Mozilla e Internet Explorer.
PARA OS EIXOS ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO, COMUNICAÇÃO E USO DE 
MÍDIAS, PROMOÇÃO DE SAÚDE E CIDADANIA 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Educação Não Formal. Parâmetros das Ações Socioeducativas. Quatro Pilares da Educação. 
Projeto Político Pedagógico da Fundhas. Lei nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. Lei nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Parâmetros 
Curriculares Nacionais. A educação enquanto direito de todos. Educação e Inclusão. As 
concepções de Educação e suas repercussões na Organização do Trabalho Escolar. 
Avaliação na aprendizagem. Alfabetização e letramento no ensino fundamental. A prática 
educativa nas séries iniciais do ensino fundamental. Desenvolvimento da aprendizagem. 
Concepções de aprendizagem: tendências pedagógicas na prática escolar. Tendências 
educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas metodológicas. Relação 
professor/ aluno/ conhecimento. Competência e compromisso do educador. O trabalho com 
o conhecimento escolar. Concepções de currículo: teorias críticas e pós-críticas. A função 
social da escola. A relação escola/sociedade. O pedagogo na escola básica. O professor 
e o Projeto Político Pedagógico da Escola. A sala de aula e a prática pedagógica: currículo 
escolar, planejamento e avaliação, interação professor/aluno, recursos didáticos. A prática 
educativa nas séries iniciais do ensino fundamental até o ensino médio. Desenvolvimento da 
aprendizagem. Concepções de aprendizagem: tendências pedagógicas na prática escolar. 
Promoção da saúde. Ética e Cidadania. Direitos Humanos. Educação ambiental e sociedade Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode 
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sustentável. O processo de ensino e de aprendizagem nas teorias pedagógicas: tradicional, 
tecnicista, progressista, construtivista e sociointeracionista. O pensamento de Jean Piaget, 
Lev Semionovich Vygotsky, Henri Wallon e Paulo Freire. Cotidiano escolar.
PARA OS EIXOS ESPORTE E LAZER
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Educação Não Formal. Parâmetros das Ações Socioeducativas. Quatro Pilares da 
Educação. Projeto Político Pedagógico da Fundhas. Lei nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional. Lei nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA). Parâmetros Curriculares Nacionais de Educação Física. A Educação Física no 
projeto político pedagógico: contexto do componente curricular, a Educação Física enquanto 
linguagem, o processo ensino aprendizagem na Educação Física. O esporte na escola. 
A sociabilização do jogo e do desporto, aprendizagem social no ensino dos desportos 
nas escolas, jogo ou esporte, metodologia do ensino dos jogos esportivos. Princípios da 
atividade física: individualidade biológica, da sobrecarga crescente, da especificidade, 
continuidade, reversibilidade. Habilidades motoras e desenvolvimento. Atividade e 
aptidão física. Saúde e qualidade de vida. O desenvolvimento dos conteúdos. O processo 
do desenvolvimento motor – sequência de desenvolvimento e aquisição dos padrões 
fundamentais do movimento. Aspectos biológicos do desenvolvimento e o movimento 
humano. Conhecimentos técnicos em Voleibol, Handebol, Futebol e Basquetebol. Teste 
de aptidão física. Conhecimentos básicos em Primeiros Socorros. Didática, didática da 
educação física e pedagogia da educação física: conceitos e fundamentos da didática, 
tendências pedagógicas na escola, planejamento de ensino, componentes do plano de 
ensino, recursos de ensino aprendizagem, metodologia de prática e ensino, tendências 
pedagógicas na educação física, teorias da educação física e do esporte, educação física no 
ensino infantil, fundamental e médio, estilos de ensino na educação física, educação física e 
interdisciplinaridade, pedagogia do movimento. Atividade física, esporte e esporte adaptado: 
histórico, conceituação, aspectos filosóficos, sociológicos e culturais, corporeidade, corpo e 
movimento, expressão corporal, atividade física como promoção de saúde, epidemiologia 
da atividade física, aprendizagem, regras, técnicas e táticas dos esportes e esportes 
adaptados. Recreação e lazer: conceitos de recreação, lazer, ludicidade, brinquedo, 
brincadeira, jogo, ócio, fundamentos da recreação e lazer, elementos da recreação e lazer, 
tempo livre x tempo disponível, lazer x trabalho x tempo livre, lazer e a educação física, papel 
pedagógico do jogo, jogos cooperativos, jogos competitivos, jogos de tabuleiro. Primeiros 
socorros e higiene: prevenção de acidentes nas atividades físicas, primeiros socorros nas 
situações de traumatismo, de parada e ataque cardíaco, perda de consciência, desmaios, 
convulsões, estado de choque, hemorragias, queimaduras, afogamento, ferimentos, lesões 
por intoxicação, acidentes causados por animais peçonhentos e corpos estranhos, transporte 
de acidentados, material e improvisação em primeiros socorros, lesões nas atividades de 
saúde, higiene aplicada à atividade física, conceitos de saúde, doença, higiene individual e 
coletiva, proteção contra doenças transmissíveis, exame médico. Reabilitação: princípios 
e filosofia da reabilitação, história da reabilitação, conceitos de deficiência, incapacidade 
e desvantagem, abordagem fisioterápica na reinserção do indivíduo ao trabalho, escola, 
comunidade, acessibilidade, trabalho em equipe. Farmacologia: Conhecimentos básicos 
sobre os principais fármacos utilizados por pacientes acometidos por doenças dos sistemas 
cardiovascular, musculoesquelético, endócrino e neurológico. 
PARA OS EIXOS ARTE E CULTURA; ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO, 
COMUNICAÇÃO E USO DE MÍDIAS, PROMOÇÃO DE SAÚDE E CIDADANIA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Educação Não Formal. Parâmetros das Ações Socioeducativas. Quatro Pilares da 
Educação. Projeto Político Pedagógico da Fundhas. Lei nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional. Lei nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA). Parâmetros Curriculares Nacionais de Artes. Reflexões sobre a arte, seus 
significados e possíveis definições. As obras de arte e os contextos em que foram 
produzidas. A história do ensino da arte no Brasil e os novos pressupostos. O ensino da 
arte e formação do professor. O processo de ensino-aprendizagem em arte. História da Arte 
brasileira e estrangeira e sua multiplicidade de manifestações desde a pré-história até os 
dias atuais. Arte Contemporânea no Brasil. Grafite. Dança. Teatro. A linguagem das Artes 
Visuais. Modalidades Artísticas: desenho/pintura: composição plásticas e seus elementos, 
estudo das cores. A linguagem da Dança. A linguagem da Música. Música: o som (fontes 
sonoras, qualidade do som, nomes dos sons musicais), a voz (classificação vocal, tipos de 
conjuntos), música folclórica e popular brasileira. Teatro: história do teatro no Brasil. O teatro 
na Educação. Elementos formais da representação cênica, texto, corpo e espaço cênico. 
A linguagem do Teatro. Arte indígena. Arte afro-brasileira. Cultura, identidades: Aspectos 
estéticos e político-sociais da visualidade Ocidental. Visualidades contemporâneas. Arte, 
Sistemas Culturais e significados estéticos e sociais. Elementos de linguagem Visual. 
Materialidade/imaterialidade em Artes Visuais. Docência das Artes Visuais no ensino básico: 
Pedagogia das Artes Visuais. Significados das artes visuais na ontologia humana. A cor, o 
homem e a natureza. As diversas manifestações nas artes visuais. A arte através do tempo: 
da pré-história ao contemporâneo. A fotografia. Cinema e história do cinema. Professor 
como pesquisador das práticas em sala de aula. Metodologias para o Ensino das Artes 
Visuais. Planejamento e projetos escolares em Artes Visuais. Avaliação da aprendizagem 
em Artes Visuais. 
PARA OS EIXOS MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL; 
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO, COMUNICAÇÃO E USO DE MÍDIAS, PROMOÇÃO 
DE SAÚDE E CIDADANIA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Educação Não Formal. Parâmetros das Ações Socioeducativas. Quatro Pilares da 
Educação. Projeto Político Pedagógico da Fundhas. Lei nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional. Lei nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA). Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências Naturais. Fundamentos do ensino 
e aprendizagem de Ciências e aplicação didática e metodológica dos conhecimentos 
nas práticas. Construção do conhecimento em ciências da natureza. Modelos da origem 
e evolução do Universo e da Terra. Sistema solar e movimentos da Terra, Sol e Lua. 
Origem, organização e evolução dos seres vivos. Biodiversidade. Diversidade biológica 
e de ecossistemas no Brasil. Relações de consumo a degradação ambiental e a busca 
da sustentabilidade. A complexidade das questões ambientais nas suas dimensões global 
e local. Aquecimento Global. Chuva Ácida. Camada de Ozônio. Poluição. Efeito Estufa. 
Substâncias tóxicas ao meio ambiente. Lixo radioativo. Separação do lixo. Tipos de lixo: 
reciclável e não reciclável. Destinação do lixo. Compostagem. Lixões. Aterros sanitários. 
Energias renováveis e não renováveis. Energia solar. Energia eólica. Interferência do ser 
humano nos ciclos naturais e impactos ambientais. Promoção da saúde individual e coletiva 
e ações voltadas para melhoria da qualidade de vida. Tipos de clima. Vegetação. Rios, 
bacias hidrográficas. Ar: composição, propriedades e respectivas Aplicações. Camadas da 
Atmosfera. Pressão Atmosférica (variações da pressão atmosférica, medida da pressão 
atmosférica, formação de vento, as massas do ar). Previsão do Tempo. Ar e Saúde. 

Preservação do ar. Água: Composição. Propriedades. Estados Físicos e as Mudanças de 
fase da Água. O Ciclo e Formação da Água na Natureza. Água e Saúde. Saneamento 
Básico. Solo: Como se Formam os Solos (as Rochas). Composição. Tipos. Função. O Solo 
e a nossa Saúde. Vírus. Estrutura. Reprodução. Importância do Estudo. Moneras, Protistas 
e Fungos. Ecologia. Evolução dos Seres Vivos: Fóssil e sua importância. Endemias, 
pandemias, epidemias, surtos. Vigilância sanitária. A notificação das doenças. Higiene, 
profilaxia e política sanitária. Promoção da saúde e prevenção de doenças. Conceitos e 
aplicação do processo saúde/doença. Condições sanitárias de alimentos, equipamentos, 
instalações e ambientes. Aedes aegypti.
BIBLIOGRAFIA DE APOIO PARA TODOS OS CARGOS
• ARIÈS, P. História social da criança e da família. 2º ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 
• AROEIRA, Valéria. Educação não formal como acontecimento. Holambra/SP: Editora 
Setembro, 2015. 
• BAUMAN, Z. Medo líquido. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2008. 
• CECCON, Claudia; CECCON Caudius; EDNIR, Madza. Conflitos na Escola: Modos de 
Transformar – Dicas para refletir e exemplos de como lidar, Cecip, 2009. 
• DEL PRIORI, M. (org.). História da criança no Brasil. São Paulo: Ed. Contexto, 1991. 
• Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8.069/90. 
• FUNDHAS, Caderno de Formação Socioeducativa 2014/2015 – 2016. Disponível em: 
http://www.fundhas.org.br/publicacoes.php 
• GOHN, Maria da Glória. Educação não formal e o educador social: atuação no 
desenvolvimento de projetos sociais. São Paulo: Cortez, 2010 
• GUARÁ, I. M. F. R. É imprescindível educar integralmente. Cadernos Cenpec, 2006, n.2. 
• GUARÁ, I. M. F. R. Educação e desenvolvimento integral: Articulando saberes na escola 
e além da escola. Brasília, v. 22, n 80, p. 65-81, abr./2009. 
• Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome/Governo Federal; Secretaria 
Nacional de Assistência Social; Departamento de Proteção Social Básica. Concepção de 
convivência e fortalecimento de vínculos. Brasília, 2013. 
• Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e CENPEC. Parâmetros 
das ações socioeducativas – Igualdade como Direitos, Diferença como riqueza –São Paulo, 
2007. 
• SIEIRO, Renata & PARK, Margareth. Educação não formal – Contextos, percursos e 
sujeitos. Holambra/SP: Editora Setembro, 2005. 
• Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais – Resolução nº 109, de 11 de 
novembro de 2009.
ANEXO III – CRONOGRAMA
INÍCIO HORÁRIO 

INÍCIO
TÉRMINO HORÁRIO 

TÉRMINO
EVENTOS

28/02/2020 10h00 28/02/2020  Publicação do Edital de Abertura

28/02/2020 10h00 16/03/2020 23h59 Período de inscrições

02/03/2020 10h00 03/03/2020 23h59 Período de solicitações de isenção.

28/02/2020 10h00 16/03/2020 23h59 Período de envio dos Títulos.

28/02/2020 10h00 16/03/2020 23h59 Período de envio de laudos

06/03/2020 10h00 06/03/2020  Divulgação das análises das solicitações de 
isenção

09/03/2020 10h00 10/03/2020 23h59 Período recursal contra o indeferimento das 
isenções

12/03/2020 10h00 12/03/2020  Divulgação das respostas dos recursos 
contra o indeferimento da solicitação de 
isenção.

17/03/2020  17/03/2020  Vencimento do Boleto

18/03/2020 17h00 18/03/2020 Divulgação das Inscrições confirmadas

19/03/2020 10h00 20/03/2020 23h59 Período recursal contra o indeferimento da 
inscrição.

27/03/2020 10h00 27/03/2020  Divulgação das respostas dos recursos 
contra o indeferimento da inscrição

27/03/2020 10h00 27/03/2020  Publicação do Edital de Convocação para 
as Provas Objetivas

05/04/2020  05/04/2020  Aplicação das Provas Objetivas e 
Discursivas

06/04/2020 00h00 07/04/2020 23h59 Correção Cadastral

06/04/2020 11h00 06/04/2020  Divulgação dos Gabaritos Provisórios

07/04/2020 10h00 08/04/2020 23h59 Recurso contra Gabarito Provisório

17/04/2020 10h00 17/04/2020  Divulgação do Gabarito Definitivo

17/04/2020 10h00 17/04/2020  Publicação do resultado Provisório das 
Provas Objetivas.

22/04/2020 10h00 23/04/2020 23h59 Recurso contra Resultado Provisório 
Provas Objetivas

30/04/2020 10h00 30/04/2020  Divulgação do resultado final das Provas 
Objetivas e resultado provisório da 
Avaliação de Títulos e Provas Discursivas

04/05/2020 10h00 05/05/2020 23h59 Período de recursos contra o resultado 
provisório da Avaliação de Títulos e 
Discursivas

15/05/2020  10h00 15/05/2020  Resultado dos Recursos contra os títulos e 
discursivas

15/05/2020 10h00 15/05/2020  Publicação do Resultado Final.

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO 
3º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 43/2018
DATA: 19/02/2020
PARTES: FUNDAÇÁO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA – FUNDHAS E A EMPRESA BSG 
SERVIÇOS E SOLUÇÕES EIRELI – EPP.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO 
PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS, 
EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA.
MOTIVO: ACRÉSCIMO DE VALOR, CORRESPONDENTE A APROXIMADAMENTE 
15,10% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO / ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA DO 2º 
ADITAMENTO CONTRATUAL.
VALOR: R$ 84.831,75
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2018
PROCESSO DE COMPRA Nº 135/2018
São José dos Campos, 21 de fevereiro de 2020.
Jhonis Rodrigues Almeida Santos – Diretor PresidenteDocumento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode 
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Outros
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
“ Ratificação da contratação por Dispensa de Licitação. Contratante: Prefeitura de São José 
dos Campos. Processo: “20.108/2020”.  Ratificação do Senhor Secretário de Mobilidade 
Urbana. Data: “21/02/2020”. Contratada: Urbanizadora Municipal S/A – URBAM. “Objeto: 
Serviços de implantação de infraestrutura subterrânea de sistema semafórico e elétrico 
no cruzamento das avenidas Jorge Zarur e São João. Valor: R$ 368.233,07. Fundamento: 
Dispensa de Licitação, art. 24, inciso VIII da Lei Federal nº 8.666/93. ”

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE
Processo: 16963/2020
Entidade: CASA DE ORAÇÃO MISSIONÁRIOS DA LUZ
Modalidade de Parceria: Termo de Colaboração
Fundamentação: Lei Federal nº 13.019/14 (MROSC), art. 31
Justificativa: Celebração de Termo de Colaboração de relevante interesse público, pelo 
prazo de doze meses, Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade – 
Serviço de Acolhimento Institucional na Modalidade: Abrigo para idosos.
Interesse Público Envolvido: Atendimento a ser realizado pela Casa de Oração 
Missionários da Luz, em razão da inviabilidade de competição entre as Organizações da 
Sociedade Civil, haja vista, que somente a OSC proponente dispõe de vagas para atender 
atualmente, acolhimento de idosos no Município, ampliando a rede de atendimento. 
Edna Lúcia de Souza Tralli
SECRETÁRIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO

RESOLUÇÃO N° 01, de 20 de fevereiro de 2020.
APROVA CRIAÇÃO DE SÍTIO ELETRÔNICO PRÓPRIO NA INTERNET PARA O CMDPI
O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, de São José dos Campos, no uso de 
suas atribuições legais conferidas pela Lei n.º 5.814/01, de 22/01/2001, consolidada pela 
Lei n.º 6.428/03 e alterada pelas Leis n.º 6.914/05 e n.º 9.752/18, conforme deliberação 
do Colegiado proferida em 20 de fevereiro de 2020;
Considerando que o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa é um órgão 
permanente e deliberativo nos termos do artigo 6º da Lei Federal n.º 8.842/1993;
Considerando as novas formas de captação de recursos ao FUMID – Fundo Municipal 
do Idoso criadas pela Lei Federal nº 13.797/2019, notadamente a doação de pessoas 
físicas a ser feita diretamente na Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda 
da Pessoa Física;
Considerando a necessidade de se promover ampla divulgação e publicidade às atividades 
do CMDPI em geral e aos projetos aprovados e respectivas execuções financeiras aos 
doadores atuais e em potencial;
Considerando, por fim, que conselhos gestores congêneres, tal qual o CMDCA – Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São José dos Campos ou o CMAS 
– Conselho Municipal de Assistência Social, possuem, há anos, sítios eletrônicos próprios 
na Internet, inclusive nas redes sociais;
Considerando o Decreto Municipal nº 18.299/2019 que, em seu artigo 131, parágrafo 
segundo, determina que as publicações dos projetos aprovados para uso de recursos 
do FUMID sejam feitas obrigatoriamente “em endereço próprio do conselho gestor, na 
internet”, deixando clara a distinção entre este e o “sítio eletrônico oficial do Município” 
referido em outros artigos;
RESOLVE
Art. 1º - Fica autorizada a criação de sítios eletrônicos próprios do CMDPI na Internet, 
inclusive em redes sociais, para dar ampla transparência e publicidade a todos os 
assuntos relacionados ao CMDPI e ao FUMID, bem como a promoção de campanhas e 
captação de recursos.
Art. 2º - Fica autorizado o uso de recursos, desvinculados de projetos, existentes na 
conta do FUMID para cobrir eventuais despesas necessárias para o desenvolvimento e 
manutenção de sítios eletrônicos autorizados no artigo anterior.
Art. 3º - A instituição de sítios eletrônicos próprios na Internet não dispensa a existência 
das atuais publicações existentes, ou outras que venham a existir, no sítio eletrônico 
oficial do Município que tratem de assuntos relacionados ao CMDPI ou ao FUMID.
Art. 4º - Essa Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Kelen Karina de Moura Pereira e Silva
Presidente
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa 

RESOLUÇÃO N° 02, de 20 de fevereiro de 2020.
AUTORIZA A CELEBRAÇÃO DE TERMOS DE FOMENTO PARA OS PROJETOS QUE 
ESPECIFICA, COM USO DE RECURSOS CAPTADOS JUNTO AO FUMID
O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, de São José dos Campos, no uso de 
suas atribuições legais conferidas pela Lei n.º 5.814/01, de 22/01/2001, consolidada pela 
Lei n.º 6.428/03 e alterada pelas Leis n.º 6.914/05 e n.º 9.752/18, conforme deliberação 
do Colegiado proferida em 20 de fevereiro de 2020;
Considerando que o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa é um órgão 
permanente e deliberativo nos termos do artigo 6º da Lei Federal n.º 8.842/1993;
Considerando o Decreto Municipal nº 18.299, de 7 de outubro de 2019, em seu artigo 
132, e parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 136, que dispõe de prerrogativas da Comissão de 
Seleção e deste Conselho Gestor com vistas ao encaminhamento dos planos de trabalho 
para a Secretaria de vinculação, para que esta tome as providências necessárias para a 
celebração das parcerias autorizadas pelo Conselho;
Considerando a captação de recursos realizada pelas respectivas entidades para projetos 
já aprovados para captação de recursos;
Considerando manifestação favorável da Comissão de Seleção de Projetos, instituída 
pela Resolução CMDPI nº 28, de 3 de setembro de 2018;

RESOLVE
Art. 1º - Fica autorizada a celebração de Termos de Fomento para os projetos elencados 
abaixo, considerando a captação de recursos realizada junto ao FUMID, bem como sua 
pré-aprovarão para captação de recursos: 
I – Entidade: CASA DE ORAÇÃO MISSIONÁRIOS DA LUZ, haja vista a captação de 
recursos para o projeto: AMPLIAÇÃO DA VILA NOSSO LAR, no valor total global de R$ 
727.648,80;
II – Entidade: OBRA DE AÇÃO SOCIAL PIO XII – RECANTO SÃO JOÃO DE DEUS, haja 
vista a captação de recursos para o projeto: UM SONHO DE RECANTO, no valor total 
global de R$ 508.196,00;
III – Entidade: CASA DE REPOUSO E APOIO GERIÁTRICO VÓ LAURA, haja vista a 
captação de recursos para o projeto: NOSSA CASA II – AMPLIANDO O SENTIDO DE 
DIGNIDADE PARA A PESSOA IDOSA, no valor total global de R$ 90.909,09;
IV – Entidade: CASA DE ORAÇÃO MISSIONÁRIOS DA LUZ, haja vista a captação parcial 
de recursos para o projeto: ADEQUAR PARA MELHOR ATENDER – FASE II, no valor 
total global de R$ 52.363,63.
Art. 2º - Deverá a SASC – Secretaria de Apoio Social ao Cidadão realizar os procedimentos 
necessários para a formalização de Termos de Fomento e liberação dos recursos 
conforme constam nos planos de trabalho aprovados, à luz do parágrafo primeiro, do 
artigo 136 do Decreto Municipal nº 18.299, de 7 de outubro de 2019.
Art. 3º - Essa Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Kelen Karina de Moura Pereira e Silva
Presidente
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa 

RESOLUÇÃO N° 03, de 20 de fevereiro de 2020.
HOMOLOGAÇÃO DE PROJETOS APROVADOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS 
FINANCEIROS POR MEIO DO EDITAL 01/CMDPI/2019
O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, de São José dos Campos, no uso de 
suas atribuições legais conferidas pela Lei n.º 5.814/01, de 22/01/2001, consolidada pela 
Lei n.º 6.428/03 e alterada pelas Leis n.º 6.914/05 e n.º 9.752/18, conforme deliberação 
do Colegiado proferida em 20 de fevereiro de 2020;
Considerando que o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa é um órgão 
permanente e deliberativo nos termos do artigo 6º da Lei Federal n.º 8.842/1993;
Considerando que o FUMID – Fundo Municipal do Idoso, vinculado à Secretaria de Apoio 
Social ao Cidadão, tem o objetivo de desenvolver as políticas públicas voltadas à pessoa 
idosa, financiando programas e ações nessa área, visando assegurar seus direitos 
sociais e criar condições para promover sua autonomia, cidadania, dignidade, educação, 
saúde, abrigo, integração e participação efetiva na sociedade, conforme artigo 1º da Lei 
Municipal n.º 9.793/18;
Considerando que cabe ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa praticar 
a gestão do FUMID – Fundo Municipal do Idoso, definindo seus critérios de utilização, 
conforme o inciso XII do artigo 48 da Lei n.º 6.428/03, acrescido pela Lei n.º 9.752/18 e o 
artigo 4º da Lei n.º 9.793/18;
Considerando o Decreto Municipal nº 18.299, de 7 de outubro de 2019, em seu artigo 
132, que dispõe sobre a autorização para captação de recursos;
Considerando o Edital de Chamamento Público nº 01/CMDPI/2019, aprovado pela 
Resolução CMDPI nº 03, de 16 de julho de 2019, e publicado no Boletim nº 2553 de 26 
de julho de 2019;
Considerando a Resolução CMDPI nº 26, de 30 de agosto de 2018, que dispõe sobre 
as doações financeiras vinculadas a um projeto específico feitas ao FUMID por pessoas 
físicas ou jurídicas;
Considerando, por fim, o Resultado dos trabalhos da Comissão de Seleção de Projetos 
do FUMID, instituída pela Resolução CMDPI nº 28, de 3 de setembro de 2018;

RESOLVE
Art. 1º - Fica homologado o resultado dos trabalhos realizados pela Comissão de Seleção 
dos Projetos do FUMID referentes ao Edital de Chamamento Público nº 01/CMDPI/2019.
Art. 2º - Ficam autorizados para captação de recursos via Fundo Municipal do Idoso – 
FUMID os seguintes projetos e entidades:
I – Organização da Sociedade Civil: Casa de Oração Missionários da Luz; Projeto: 
“Saúde e Bem Estar com Sustentabilidade”; Valor aprovado para captação de recursos: 
R$ 948.748,47;
II – Organização da Sociedade Civil: Casa de Repouso e Apoio Geriátrico Vó Laura; 
Projeto: “NOSSA CASA – CONSTRUINDO O SENTIDO DE DIGNIDADE PARA A PESSOA 
IDOSA”; Valor aprovado para captação de recursos: R$ 2.658.876,00.
Parágrafo único – os valores dos projetos acima incluem o percentual de retenção a favor 
do FUMID, nos termos do artigo 137 do Decreto Municipal nº 18.299, de 7 de outubro 
de 2019 e do artigo 5º e parágrafo único da resolução CMDPI nº 26, de 30 de agosto de 
2018.
Art. 3º - Os recursos captados deverão obrigatoriamente ser depositados na conta 
bancária do FUMID – Fundo Municipal do Idoso de São José dos Campos.
Parágrafo único - Durante o prazo de captação de recursos, o CMDPI deverá ser 
informado pelo doador ou pela Organização da Sociedade Civil acerca dos valores 
doados e respectivos projetos vinculados. 
Art. 4º - O prazo máximo para captação de recursos será de 12 (doze) meses, prorrogáveis 
mediante justificativa fundamentada apresentada pela Organização da Sociedade Civil 
em até 60 (sessenta) dias antes do término do prazo inicial estipulado para captação de 
recursos ou mediante deliberação do CMDPI.
Art. 5º - Na ocorrência de captação parcial ou total de recursos, poderá a Organização 
da Sociedade Civil apresentar novo Plano de Trabalho ao CMDPI a qualquer tempo, 
respeitando o prazo limite e demais condições estipuladas no artigo 3º da Resolução 
CMDPI nº 26, de 30 de agosto de 2018.
Art. 6º - Essa Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Kelen Karina de Moura Pereira e Silva
Presidente
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