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São 49 vagas para cargos de nível médio e superior. Inscrições abrem neste sábado (16).
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Plantão de drogarias

Conselho Tutelar de Bertioga 3317-2503   Plantão 9.9784.1325

Telefones
úteis

PABX Prefeitura     3319-8000
             Ouvidoria      3319-8123

Calendário administrativo 2021
www.bertioga.sp.gov.br calendarioadministrativo/

01/01 sexta-feira Feriado Nacional
Confraternização Universal

(art.1º, Lei Federal n. 662/49, redação dada pela Lei Federal n. 10.607/2002)

02/04 sexta-feira Feriado Nacional
Paixão de Cristo

(art. 2º, Lei Federal n. 9093/95)

21/04 quarta-feira Feriado Nacional
Tiradentes 

(art. 1º, Lei Federal n. 662/49, redação dada pela Lei Federal n. 10.607/2002)

01/05 sábado Feriado Nacional
Dia do Trabalho

(art. 1º, Lei Federal n. 662/49, redação dada pela Lei Federal n. 10.607/2002)

19/05 quarta-feira Feriado Municipal
Emancipação Político-Administrativa
(art. 168, da Lei Orgânica do Município)

03/06 quinta-feira Ponto Facultativo Corpus Christi 

24/06 quinta-feira Feriado Municipal
Dia Oficial do Município

e do Padroeiro São João Batista
(art.10, inciso I, da Lei Orgânica do Município)

25/06 sexta-feira Ponto Facultativo “a compensar”

09/07 sexta-feira
Feriado Civil 

Estadual

Revolução Constitucionalista 
Data Magna do Estado de SP

(art. 2º, Lei Federal n. 9.093/95 e
Lei Estadual n. 9497/97)

06/09 segunda-feira Ponto Facultativo “a compensar”

07/09 terça-feira Feriado Nacional
Independência do Brasil

(art.1º, Lei Federal n. 662/49, redação dada pela Lei Federal n. 10.607/2002)

11/10 segunda-feira Ponto Facultativo “a compensar”

12/10 terça-feira Feriado Nacional
Nossa Senhora Aparecida  

Padroeira do Brasil
(art.1º, Lei Federal n. 6802/80)

28/10 quinta-feira Ponto Facultativo “a compensar”

01/11 segunda-feira Ponto Facultativo “a compensar”

02/11 terça-feira Feriado Nacional
Finados

(art.1º, Lei Federal n. 662/49, redação dada pela Lei Federal n. 10.607/2002)

15/11 segunda-feira Feriado Nacional
Proclamação da República

(art.1º, Lei Federal n. 662/49, redação dada pela Lei Federal n. 10.607/2002)

20/11 sábado Feriado Municipal
Dia da Consciência Negra

(art. 10, inciso II, Ato das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Município - 
Emenda n. 35/2015)

24/12 sexta-feira Ponto Facultativo “a compensar”

25/12 sábado Feriado Nacional
Natal 

(art. 1º, Lei Federal n. 662/49, redação dada pela Lei Federal n. 10.607/2002)

31/12 sexta-feira Ponto Facultativo  “a compensar”

3319-9702
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A Prefeitura realizará neste sábado (16) o ‘Dia V’ de vacinação para atualização das 
cadernetas de crianças e adolescentes de até 15 anos, além da aplicação da vacina contra a Covid-19

 em grupos variados. A campanha ocorrerá em diversos postos do Município. 
Para as crianças e adolescentes que devem atualizar as cadernetas, a ação acontecerá em todas as Unidades Básicas 

de Saúde (UBSs) e Unidades de Estratégia em Saúde da Família (ESFs), das 9 às 16 horas. O público-alvo deve 
estar acompanhado dos pais ou responsável, apresentar a carteira de vacinação e cartão SUS (se possuir). 

Na data também haverá vacinação contra a Covid-19 no Ginásio de Esportes Alberto Alves, das 9 às 16 horas,
 e Vila do Bem Boraceia, das 9 às 13 horas. A ação é voltada para aplicação da primeira dose em adolescentes

de 12 a 17 anos e adultos acima de 18 anos, agendados no site vacinajabertioga.com.br.
Já para receber a segunda dose ou a dose adicional não é preciso agendar. Poderão tomar a terceira dose 
os idosos com 60 anos ou mais e profissionais de saúde, imunizados com a segunda dose há mais de seis 

meses, e imunossuprimidos, que receberam a segunda dose há mais de 28 dias. 

DOCUMENTOS
Os adolescentes acima de 12 anos precisam apresentar comprovante de residência na Cidade, documento de identidade 
com foto, CPF, cartão SUS (se possuir) e protocolo de agendamento. Os menores de idade devem estar acompanhados 

dos pais ou responsáveis ou apresentar um termo de responsabilidade preenchido e assinado pelos mesmos.
As pessoas que vão receber a segunda e terceira dose devem comparecer aos postos com a carteira de vacinação, 

documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência no Município.

LOCAIS DE VACINAÇÃO:
ESF Boraceia – Rua Vereador Geraldo Rodrigues Montemor, s/nº;

ESF Guaratuba – Rua Aprovada 863, n°110;
UBS Indaiá – Rua São Francisco do Sul, s/nº;

UBS Central – Rua Alberto Augusto de Andrade (antiga Rua 14), s/nº, Maitinga;
UBS Mirosam – Rua São Gonçalo, s/nº (Vila do Bem), Chácaras;

UBS Vicente de Carvalho II – Rua Epiphanio Batista, 637, Jardim Vicente de Carvalho;
Ginásio de Esportes Alberto Alves – Av. Manoel da Nóbrega, 273, Centro;

Vila do Bem Boraceia – Rua Henrique Arcuri, 99.

FOTO: DIVULGAÇÃO PMB

Bertioga realiza ‘Dia V’ 
de vacinação neste sábado (16)

IMUNIZAÇÃO
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Na terça-feira (12) foi celebrado o dia de Nossa Senhora Aparecida. 
E, nesta data, Bertioga realizou Missas em homenagem à Padroeira do 
Brasil, em diversos bairros da Cidade, seguindo os protocolos sanitários

 de prevenção à Covid-19.

As celebrações  ocorreram na Igreja Matriz São João Batista, na Tenda 
de Eventos, no Centro, e nas capelas: Nossa Senhora das Graças,  

São Judas Tadeu, Nossa Senhora do Bom Conselho, Nossa Senhora 
Aparecida e Nossa Senhora de Fátima e Santa Luzia.

FOTO: DIVULGAÇÃO PMB

PADROEIRA
DO BRASIL

Nossa Senhora Aparecida 
é homenageada com
 missas em Bertioga
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Neste domingo (17) Bertioga recebe, pela primeira vez, a competição “Triman SP”. 
A largada das provas de triátlon e aquatlon acontece às 7h30, na Praia da Enseada, em frente 

ao Quiosque 1, no Centro. O evento é realizado pela Crono Sports e conta com o apoio da Prefeitura. 

O triátlon será realizado, com revezamento, na distância “Sprint” com 750m de natação, 20km de ciclismo e 
5km de corrida. Na distância “standard” serão 1500m de natação, 40km ciclismo e 10km de corrida, para os 

atletas de alto rendimento. Já os inscritos na modalidade aquathlon terão de nadar 750m e correr 5km. 

Todos os participantes receberão kit contendo uma camiseta alusiva do evento, numeral de peito, 
alfinetes, touca e placa para bicicleta. Os equipamentos serão entregues no local do evento 

das 6 às 7 horas da manhã. 

Para mais informações ou dúvidas sobre o evento, acesse o link: 
https://www.ticketagora.com.br/e/triman-2021-etapa-bertioga-outubro-32328

Confira o regulamento completo da prova, acessando o link: bit.ly/TRIMAN-SP-Bertioga-regulamento 

VEJA A PROGRAMAÇÃO:
6h00 - Abertura da área de transição

7h15 - Fechamento da área de transição
7h30 - Largada Triathlon Sprint e Aquathlon

7h35 - Largada Triathlon Olímpico

FOTO: DIVULGAÇÃO PMB

ESPORTE

Triman SP agita Praia da Enseada
 neste domingo (17)
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A Operação “Lei e Ordem” foi intensificada em Bertioga durante o final de semana 
e feriado prolongado em homenagem ao dia de Nossa Senhora Aparecida. A ação, que 

tem o objetivo de coibir festas clandestinas e aglomerações, realizou autuações, 
fiscalização e remoção de veículos.

Ao todo, 48 veículos foram removidos por estacionamento em locais proibidos e sete barrados 
por não apresentarem autorização para entrada na cidade. Houve ainda uma apreensão 

por transporte clandestino de passageiros, remoção de dois patinetes elétricos por falta de 
habilitação e descumprimento das normas de trânsito e também de um veículo, já que o 

motorista não apresentava habilitação.

Além disso, houve 193 autuações de trânsito, 222 veículos fiscalizados, nove estacionamentos 
vistoriados, 74 atendimentos de perturbação de sossego, 10 autuações pela Vigilância Sanitária 

e quatro autuações em estabelecimentos comerciais, feitas pelo setor de Imposto
 Sobre o Serviço (ISS).

A força-tarefa é formada pela Guarda Civil Municipal (GCM), Diretoria de Trânsito (DTT), 
Departamento de Operações Ambientais (DOA), Fiscais ISS, Abastecimento e Vigilância à 

Saúde, com o apoio da Polícia Militar (PM) e Associação Amigos da Riviera.

FOTO: DIVULGAÇÃO PMB

SEGURANÇA

Operação ‘Lei e Ordem’ intensifica
 fiscalização no feriado prolongado
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O PAT Bertioga (Posto de Atendimento ao Trabalhador) está oferecendo 52 vagas de emprego. 
Entre elas, oportunidades para pessoas com deficiência em diversas áreas. Requisitos, como 

escolaridade e experiência, variam de acordo com os cargos.
Os interessados devem ter perfil compatível ao solicitado pelo empregador e comparecer 

à Vila do Bem Centro, com os documentos pessoais: carteira de trabalho, PIS, RG e CPF.
O PAT Bertioga está localizado na Avenida Anchieta, 392, Centro. Os atendimentos são realizados de segunda 

a sexta-feira, das 9 às 16 horas. Para mais informações, ligue: (13) 3319-9715 ou (13) 3319-9716.

CONFIRA AS VAGAS:

35 VAGAS - ATENDENTE DE LANCHONETE 
Requisitos: sem experiência e ensino médio completo. Vaga para ampla concorrência e pessoas com deficiência;  

2 VAGAS - COSTUREIRA DE ROUPAS (CONFECÇÃO EM SÉRIE) 
Requisitos: experiência, não há necessidade de comprovação em Carteira de Trabalho. Ensino fundamental 

incompleto. É necessário ter afinidade no manuseio de ‘Máquina Reta e Overlok’. 

2 VAGAS - PROMOTOR DE VENDAS ESPECIALIZADO 
Requisitos: experiência comprovada em Carteira de Trabalho, ensino médio completo, 

Carteira de Habilitação de categoria “B” ou superior. É necessário ter veículo próprio; 

1 VAGA - COBRADOR EXTERNO 
Requisitos: experiência na área, não há necessidade de comprovação em Carteira de Trabalho. 

Ensino médio completo. Vaga para ampla concorrência e pessoas com deficiência;  

3 VAGAS - VENDEDOR INTERNO
Requisitos: experiência na área, não há necessidade de comprovação em Carteira de Trabalho. 

Ensino médio completo. Vaga para ampla concorrência e pessoas com deficiência;  

1 VAGA - VENDEDOR DE CONSÓRCIO 
Requisitos: experiência comprovada em Carteira de Trabalho, ensino médio completo e Carteira 
de Habilitação de nível “A” ou superior. Vaga para ampla concorrência e pessoas com deficiência;  

2 VAGAS - ATENDENTE BALCONISTA
Requisitos: com experiência na área de reposição e atendimento de balcão em Mercado 

e afins e ensino médio incompleto; 

2 VAGAS - OPERADOR DE CAIXA – PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Requisitos: não há necessidade de experiência e ensino médio completo. 

Vagas exclusivas para pessoas com deficiência;

4 VAGAS - MOTORISTA DE ÔNIBUS URBANO 
Requisitos: experiência comprovada em Carteira de trabalho, ensino fundamental 

completo e curso de transporte coletivo atualizado.

PAT Bertioga oferece 52 vagas de emprego

OPORTUNIDADE
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A Prefeitura, através da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura, abre a partir 
desta segunda-feira (18) inscrições para o curso gratuito de bordado. Ao todo, serão 

disponibilizadas 64 vagas. As aulas acontecerão nos centros culturais da Cidade.

A oficina “Natureza em Bordado”, ministrada pela artesã local Rosângela Camilo de Sousa, 
ensina a aplicação de técnicas do bordado na produção de peças que apresentam os encantos

 da Mata Atlântica e da fauna e flora de Bertioga

Para se inscrever, os interessados devem comparecer, das 9 às 16 horas, em um dos quatro polos 
culturais: Casa da Cultura, Centro Cultural Chácaras, Vila do Bem no Indaiá ou Vila do Bem Boraceia. 

É necessária apresentação de documento de identidade com foto e comprovante de residência 
atualizado (original e cópia).  Caso o aluno seja menor de idade, deverá ser apresentada 

a documentação do responsável. 

CONFIRA AS VAGAS, LOCAIS, DIAS E HORÁRIOS DAS AULAS:

Casa da Cultura (20 vagas)
Segunda-feira 

1ª Turma: das 10h00 às 11h30 
2ª Turma: das 14h00 às 15h30 

Endereço: Av. Tomé de Souza, 130, Centro. 
Informações: (13) 3319-9150 ou (13) 99654-3127

Vila do Bem Boraceia (20 vagas)
Terça-feira 

1ª Turma: das 10h00 às 11h30 
2ª Turma: das 14h00 às 15h30 

Endereço: Av. Henrique Arcuri, 99
Informações: (13) 99638-8341

Vila do Bem Indaiá (10 vagas)
Quarta-feira 

1ª Turma: das 10h00 às 11h30 
2ª Turma: das 14h00 às 15h30 

Endereço: Rua José da Costa e Silva Sobrinho, s/n.
Informações: (13) 99807-0160

Centro Cultural Chácaras (14 vagas)
Sexta-feira 

1ª Turma: das 10h00 às 11h30 
2ª Turma: das 14h00 às 15h30

Endereço: Rua Dr. Lincoln Bolívar Neves, 235
Informações: (13) 99804-9438

CAPACITAÇÃO

Bertioga abre mais de 60 vagas 
para curso gratuito de bordado
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A partir do próximo mês inicia um dos maiores eventos gastronômicos da região, realizado pelo 
Lions Clube Bertioga, com apoio da Prefeitura. A 44ª edição da Festa da Tainha ocorrerá entre os 
dias 5 de novembro e 5 de dezembro, na Tenda de Eventos, próximo ao Parque dos Tupiniquins. 

O convite custa R$ 120 e dá direito a uma tainha na brasa, servida espalmada, arroz, farofa, 
vinagrete e pão. O prato serve até três pessoas. O ingresso poderá ser adquirido no dia e local 

do evento. Quem preferir pode fazer a retirada do prato pelo sistema take-away. 

O espaço da festa também vai contar com brinquedos para a diversão das crianças e estandes 
para venda de batatas fritas, doces e bebidas. Além disso, Wi-Fi liberado para as pessoas que 

passarem pelo local.

Às sextas-feiras, o jantar é servido a partir das 19h30. Aos sábados, almoço a partir do meio-dia e 
jantar a partir das 19h30. Aos domingos é servido apenas o almoço, que inicia a partir do meio-dia.   

Todo valor arrecadado com a festa é destinado a projetos sociais na Cidade. O Lions entrega 
enxovais para recém-nascidos, cadeiras de roda e banho, andadores e muletas, além de fazer 
doações de cobertores, roupas, alimentos, kits de higiene e máscaras de proteção para ajudar 

os munícipes durante este período de pandemia.

FOTO: DIVULGAÇÃO PMB

FESTIVAL 
GASTRONÔMICO

44ª edição da Festa da Tainha
 de Bertioga inicia em novembro
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Foi prorrogado até terça-feira (19) o prazo o atendimento do Banco Santander aos servidores 
municipais para abertura e assinatura de conta. A ação acontece das 9 às 17 horas, no Galpão

 da Educação, localizado no Paço Municipal. Não é necessário agendamento prévio. 

No dia do atendimento, o servidor deve levar comprovante de residência (de até 60 dias), 
CPF, documento de identidade ou CNH (ambos originais com cópia legível). O banco também

 fará a atualização cadastral de todos os profissionais.
 

Aqueles que não realizarem a abertura no prazo deverão comparecer à Agência do Santander, 
pois o salário do dia 30 de outubro será depositado em uma Conta Salário do Banco Santander, 

aberta especificamente para essa finalidade.

A agência do Santander ficará à disposição dos funcionários, de segunda a sexta-feira, das 14 às 17 horas, 
para esclarecimento de dúvidas, cadastramento de biometria, renegociação, entre outros serviços.

SERVIÇO
Galpão da Educação, no Paço Municipal – Rua Luiz Pereira de Campos, 901, Centro.

Agência Santander Bertioga – Avenida Anchieta, 103, Centro

FOTO: DIVULGAÇÃO PMB

Atendimento bancário 
aos servidores para abertura de conta

 é prorrogado até terça (19)   

SERVIÇO
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As casas do conjunto habitacional indígena da Aldeia Rio Silveiras já estão ganhando forma. Concebido respeitando a 
cultura da etnia guarani, o projeto “Bertioga E” é o primeiro desse tipo no Estado. Nessa fase, estão sendo construídas 

30 moradias pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) em parceria com a Prefeitura.

As casas de alvenaria terão dois dormitórios, sala, cozinha, área de serviço, banheiro com acesso pelo
 lado externo e varanda com fogão a lenha. As primeiras unidades devem ser entregues em 2022.

O investimento é de mais de R$ 3,8 milhões, com recursos do Governo do Estado. As obras estão sendo 
executadas pela Terra Nova Construção e Engenharia. A conclusão desta etapa está prevista para 2023.

“É uma importante conquista. Com esse projeto, além de reduzir o déficit habitacional da Aldeia, 
estamos levando mais dignidade e qualidade de vida para a população indígena de Bertioga”, 

afirmou o prefeito durante visita às obras nesta quarta-feira (13).

O projeto prevê a construção de 120 unidades habitacionais no total. Para viabilizar a edificação das casas, a Prefeitura 
realizou diversas reuniões com a CDHU, Funai (Fundação Nacional do Índio) e com os moradores da Aldeia.

O Cacique Adolfo Verá Mirim, líder da comunidade indígena, comemora o início da construção das casas e destaca 
a importância do projeto para a Aldeia. “É uma luta antiga. Essas moradias são muito importantes para o nosso povo. 

É preciso evoluir. A alvenaria não tira a identidade do índio. Índio será eternamente índio onde estiver”, ressalta.

SANEAMENTO
O saneamento básico será executado pela Prefeitura de Bertioga. As obras contemplam a construção de fossas 

sépticas, garantindo mais saúde à população indígena e também a preservação do meio ambiente. O efluente do 
esgoto tratado terá um destino ecológico, com a infiltração no solo e plantação de bananeiras para absorção dos 

nutrientes. O valor do investimento será de cerca de R$ 300 mil.

FOTO: DIVULGAÇÃO PMB

Bertioga inicia construção 
de conjunto habitacional indígena

MORADIA
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Neste mês de prevenção ao câncer de mama e de colo do útero, a Sobloco com apoio da Prefeitura está 
realizando uma programação especial para estimular a auto prevenção e elevar a autoestima das mulheres. 

A inciativa conta com palestras de autocuidado e superação do câncer, aulas de yoga e pilates, corte 
de cabelo solidário para confecção de perucas que serão destinadas às pacientes em tratamento, 

além de diversas outras atividades com especialistas. 
De acordo com a secretária de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, “ser mulher 

é levar a beleza e a felicidade por onde passamos, por isso, ter uma corrente de apoio que estimule amor-próprio
 é fundamental para aquelas que estão enfrentando a doença. Com essa ação estamos incentivando a prevenção 

ao câncer de mama e colo do útero, além de mostrar a importância de um diagnóstico precoce ”, comenta. 

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO: 
Data: 15/10 

7h Aulão de Yoga e Pilates  
Local: Academia Power Center

14h- Palestra: prevenção, autocuidado, atenção, ação e superação
Local: Vila do Bem Centro

Data: 16/10
7h - Pedal pelo Outubro Rosa – Treino de Bike 20 km 

Local: Ponto de encontro Forte São João, seguindo até o Indaiá. 
 
   

8h - Atividade física pela Prevenção e combate ao câncer de mama
Local: Módulo 05 – Riviera

Data: 19/10
10h - Palestra: prevenção, autocuidado, atenção, ação e superação

Local: AARSL 
14h - Palestra: prevenção, autocuidado, atenção, ação e superação

15h - Palestra: prevenção, autocuidado, atenção, ação e superação
Local: Ilha da Madeira Resort 

Data: 20/10
10h - Palestra: prevenção, autocuidado, atenção, ação e superação

Local: Vila do Bem Boraceia 

19h - Palestra: prevenção, autocuidado, atenção, ação e superação
Local: Centro de Treinamento Extremo  

Data: 21/10
8h - Aula aberta de Beach Tênis
Local: Cantão de São Lourenço

14h - Palestra: prevenção, autocuidado, atenção, ação e superação
Local: CRAS Vicente de Carvalho

19h - Ação com pais na Escola
Local: Escola Maria Celeste

AUTO CUIDADO

Bertioga segue com programação
 especial neste Outubro Rosa

Continua na próxima pág
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AUTO CUIDADO

Data: 22/10
15h - Corte de cabelo Solidário  -  Local: Salão Beleza e Estética Yukta

Data: 23/10
8h - Atividade física pela Prevenção e combate ao câncer de mama    -   Local: Módulo 05 – Riviera

9h - Vivência com a natureza
Local: Praia de Itaguaré 

Data: 24/10 
9h - Vivência com a natureza     Local: Cachoeira de Guaratuba 

Data: 25/10
9h - Palestra: Câncer - Alimentação preventiva com Patrícia Nehme -  Nutricionista, Sanitarista e PHD em Ciências

Local: Riviera Shopping

14h - Corpo em movimento - Ação com atendidos da APAE
Local: Praia da Enseada 

Data: 26/10
10h - Palestra: prevenção, autocuidado, atenção, ação e superação  -  Local: Fundação 10 de Agosto

19h - Jantar Celebrando a Vida - Com ações de autoestima  -  Local: Capela N. Sra. Das Graças – Riviera

Data: 27/10
14h - Palestra: prevenção, autocuidado, atenção, ação e superação
Local: Estrada 01, 232  - Associação de moradores bairro Chácaras  

Data: 30/10
8h - Atividade física pela Prevenção e combate ao câncer de mama

Local: Módulo 05 – Riviera

8h - Atividades esportivas  -  Local: Atividades esportivas

Data: 31/10
9h - Atividades esportivas  -  Local: Estrada 01, 232 - Associação de moradores bairro Chácaras

SERVIÇO 
Para mais informações acesse o site: 

https://www.rivieradesaolourenco.com/outubro-rosa-na-riviera-6/ ou entre em contato 
com os organizadores através do telefone: (13) 13 3396-0767.
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Voltado para empreendedores informais em situação de vulnerabilidade, o programa ‘Bolsa 
Empreendedor’, do Governo do Estado, segue com inscrições abertas até domingo (24). 

A iniciativa oferece bolsa-auxílio no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e os interessados podem
 se inscrever através do site: bolsadopovo.sp.gov.br/portal/BolsaEmpreendedor/index. 

Além do auxílio financeiro que será pago em duas parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais), 
o programa oferece qualificação empreendedora por meio do “Empreenda Rápido” do Sebrae SP 
(online ou presencialmente), formalização do negócio como MEI (Microempreendedor Individual)

 ou outra natureza jurídica. 
 

Para participar, é necessário ser morador de Bertioga, ter mais de 18 anos, estar desempregado 
ou ser Micro Empreendedor Individual (MEI). Terão prioridade as mulheres, jovens, pretas (os), 

pardas (os), indígenas ou PcD (Pessoa com Deficiência). 

A divulgação dos candidatos selecionados na primeira chamada acontecerá até 
01 de novembro e a comunicação será via SMS e e-mail. 

Em caso de dúvidas, os interessados podem acessar o site: https://www.bolsadopovo.sp.gov.br/ 
ou entrar em contato com o PAT Bertioga através dos telefones: (13) 3319-9715 ou (13) 3319-9716. 

SERVIÇO 
Posto ‘Sebrae Aqui’ fica localizado na Vila do Bem Centro, na Avenida Anchieta, 392, Sala 3. 

FOTO: DIVULGAÇÃO PMB

PEQUENOS 
NEGÓCIOS

Bertioga abre inscrições para 
o programa ‘Bolsa Empreendedor’
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Bertioga realizará a partir de 13 de novembro a “Feira Artes e Aromas da Mata Atlântica, 
Sabores Caiçara”. A ação acontecerá aos sábados, das 14 às 18 horas, no Viveiro Municipal 

de Plantas e Ideias ‘Seo Leo’. A Feira faz parte do projeto de Economia Solidária do Município 
e conta com a participação de produtores e artesãos locais.

A programação contará com artesanatos e culinária sustentaveis, feitos com produtos 
da Mata Atlântica, oferecendo também pratos com opções veganas, além de palestras

 e atrações culturais como ‘Curumim na Mata Encantada’. 

“Acreditamos que a Economia Solidária caminha de mãos dadas com o conceito 
de sustentabilidade e poder juntar essa virtude com as políticas públicas de educação ambiental 

do Município e preservação da Mata Atlântica nos honra e nos faz acreditar na construção
 coletiva e democracia”, afirma o secretário de Meio Ambiente.

ECOSOL BERTIOGA
O projeto tem como objetivo incentivar a Economia Solidária no Município e promover 

a autonomia financeira da população a partir da implantação de áreas voltadas para feiras 
de produtos orgânicos, exposição de artesanatos sustentáveis e oficinas.

A Feira é desenvolvida em ação conjunta entre a Prefeitura de Bertioga, Conselho Comunitário
 de Defesa do Meio Ambiente (CONDEMA) e Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista

 (FESVS) E apoio SOBLOCO.

FOTO: DIVULGAÇÃO PMB

EMPREENDEDORISMO

Bertioga realiza feira para 
promover a economia solidária
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As provas do processo seletivo simplificado para contratação de professores temporários acontecem 
no dia 24 deste mês, em Bertioga. Ao todo, 2110 candidatos realizaram inscrição para concorrer as 
115 vagas oferecidas, com validade de um ano, a contar da data da homologação. O edital com os 

detalhes foi publicado no Boletim Oficial do Município Nº 1012.

No período da manhã serão aplicadas as provas para Primeira Infância e Educação Especial I e 
Educação Básica I e os demais à tarde. As notas e a classificação final devem ser publicadas no final 

de novembro, para que a homologação seja feita até dia 30 de dezembro e os profissionais sejam 
convocados para iniciarem as atividades em 2022.

No total, são 50 vagas para professor de Educação Básica I e II, 45 para Primeira Infância, 
12 para Educação Especial, quatro para Educação Física e quatro para Artes. O processo 

também contará com 300 nomes no cadastro de reserva.

De acordo com a Secretaria de Educação, o processo seletivo tem como objetivo 
a ocupação temporária das vagas causadas por motivo de licença médica ou aposentadoria

 dos professores efetivos, que acontece anualmente.

FOTO: DIVULGAÇÃO PMB

EDUCAÇÃO

Provas do processo seletivo 
simplificado para contratação
 temporária de professores 

acontecem no dia 24 
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Com o objetivo de proporcionar mais segurança e visibilidade aos pedestres, ciclistas, 
motoristas e motociclistas, a Prefeitura de Bertioga tem trabalhado na sinalização 

de vias do Município. O Centro, Rio da Praia, Vista Linda, Indaiá, São Lourenço 
e Boraceia foram os bairros que receberam os serviços.

No Indaiá, na Avenida Lucas da Cruz Carvalho, foram instaladas placas de sinalização. 
No Rio da Praia, a Rua Pastor Djalma da Silva Coimbra e a Praça da Primavera foram 

beneficiadas com manutenção. Já em São Lourenço foi realizada a sinalização 
horizontal e vertical, faixas de segurança e depressões. 

Em Boraceia houve a sinalização horizontal e vertical na Rua Deputado Emílio Justo.
 Já no Vista Linda, o trabalho ocorreu na Nicolau Miguel Obeidi. 

No Centro, a Avenida Anchieta, trecho entre a Avenida Vicente de Carvalho 
e a Praça dos Emancipadores, recebeu revitalização da sinalização horizontal 

em faixas de segurança, além de limpeza das placas. Ainda no bairro,
a Praça Alzira Lichiti passou por manutenção.

FOTO: DIVULGAÇÃO PMB

TRÂNSITO

Vias de Bertioga 
recebem nova sinalização
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Com o avanço da vacinação, Bertioga retoma, a partir de quarta-feira (20), as aulas 
presenciais na rede municipal de ensino com 100% da capacidade. A decisão 

vale para escolas e creches. 

O retorno não será obrigatório e os responsáveis pelos estudantes terão 
que assinar um termo autorizando a participação diária nas aulas.

No momento, a ocupação nas escolas é de 70%, variando de acordo com a unidade 
de ensino e respeitando um metro de distanciamento entre as carteiras. 

Para o secretário de Educação, esse é o momento seguro para a retomada, 
já que aproximadamente 99% dos profissionais que atuam nas unidades 

receberam as duas doses da vacina contra a Covid-19. 

“Mesmo com a alta taxa de imunização, continuaremos seguindo todas 
as medidas sanitárias, obrigatoriedade do uso de máscaras e álcool em gel 

para garantir a segurança de todos”, afirma.

FOTO: DIVULGAÇÃO PMB

RETORNO

Vias de Bertioga 
recebem nova sinalização

100% dos alunos retornam 
às escolas municipais a partir 
de quarta (20), em Bertioga
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Ruas do bairro devem receber também investimentos em drenagem e redutores de velocidade

Os moradores do Vista Linda ganharão uma ampla e moderna praça. O anúncio foi feito pelo prefeito, 
nesta sexta-feira (15), durante a entrega das obras de urbanização da Rua Nicolau Miguel Obeidi, importante 

corredor comercial do bairro e um dos principais acessos à Rodovia Rio-Santos.

Para melhorar a mobilidade e a qualidade de vida da população, a via recebeu diversos serviços: drenagem, asfalto, guias, 
sarjetas, calçadas com acessibilidade e sinalização viária.  Foram investidos mais de R$ 3 milhões, com recursos do Finisa 
(Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento). As obras foram executadas pela Fasul Pavimentação e Consultoria.

“O Vista Linda está passando por uma grande transformação. Com os investimentos em infraestrutura e a nova 
praça, o bairro vai fazer ainda mais jus ao nome. Vamos garantir mais qualidade de vida e bem-estar a todos”, afirmou o 
prefeito. O novo espaço de lazer e esporte do bairro será construído em área de mais de 4 mil m² na Avenida Anchieta, 

localizada próximo à Escola Municipal Hilda Strenger Ribeiro. 

Com um projeto arrojado, a praça terá pista de skate, playground, academia ao ar livre de inox, aparelho de calistenia, 
além de áreas para mini street ball, circuito de corrida e atividades lúdicas e sensoriais. O local contará ainda com bancos, 

paisagismo e gradil de proteção. O investimento será de R$ 1 milhão, oriundos de emenda parlamentar. 
O edital de licitação para contratação da empresa responsável pela construção do empreendimento deve 

ser publicado em breve.

Além da nova praça, o prefeito anunciou a instalação de redutores de velocidade na Nicolau Miguel Obeidi e investimentos 
em drenagem que beneficiarão diversas ruas do núcleo Vista Alegre, no Vista Linda. As obras, que são um passo importante 
para futura pavimentação, serão executadas com recursos do Ministério Público Federal, da ordem de cerca de R$ 1 milhão, 

com contrapartida do Município, e devem ter início ainda este ano.

FOTO: DIVULGAÇÃO PMB

Prefeitura entrega obras 
da Nicolau Miguel Obeidi e anuncia 
construção de nova praça no Vista Linda

OBRAS DE
 INFRAESTRUTURA
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A Prefeitura de Bertioga abre neste sábado (16) as inscrições para novo concurso público. 
Ao todo, são 49 vagas para diversas áreas de nível médio e superior. O edital com os detalhes 

foi publicado nesta edição do Boletim Oficial do Município.

As inscrições podem ser feitas até o dia 18 de novembro, somente pela internet, através do link: www.
ibamsp-concursos.org.br. A taxa para o nível médio é de R$ 74, já para o superior é de R$ 92,00. 

As oportunidades são para os seguintes cargos: arquiteto, assistente social, biólogo, contador, 
diretor de escola, enfermeiro, engenheiro civil, fiscal, médico do trabalho, médico veterinário, 
odontólogo, psicólogo, secretário de escola, supervisor de ensino, técnico em contabilidade, 

técnico em enfermagem e terapeuta ocupacional. 

As provas objetiva e de títulos devem ser aplicadas no dia 19 de dezembro. Serão exigidos conhecimentos 
em Língua Portuguesa, Conhecimentos Gerais, Histórico e Geográfico do Município de Bertioga, 

Conhecimentos Específicos e Matemática, variando de acordo com o cargo ou função. 

O candidato nomeado prestará serviços na Prefeitura de Bertioga, dentro do horário 
estabelecido pela Administração. Os salários variam de R$ 2.217,45 a R$ 4.105,91. Vale transporte, 

vale alimentação e plano de saúde estão entre os benefícios. O edital com todos os detalhes 
estará disponível no site oficial da Prefeitura.

FOTO: DIVULGAÇÃO PMB

CARREIRA

Bertioga abre inscrições 
para concurso público
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BERTPREV

OUTUBRO

BERTPREV – LICENÇAS CONCEDIDAS
Nº17 - agosto/2021 # [na íntegra]

Licença para Tratamento de Saúde

Registro Nome (*) Início Término Obs.

025 - 
Bertprev

Maria Carolina Chamarelli Signorini 10/01/2019 01/12/2021 Renovado.

EDITAL Nº 22/21 - BERTPREV
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO

Contratante: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA – BERTPREV.

Contratado: CARDPRESS – TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI
CNPJ: 26.644.106/0001-11
Processo administrativo: 158/20 – BERTPREV.
Assinatura do termo de renovação: 10/09/2021.
Objeto: Contratação de Empresa para confecção de cartões de identificação 
de aposentados.
Valor: Com custo unitário de R$ 10,90 por cartão confeccionado.
Prazo: 12 meses, a contar de 21/10/2021.
Modalidade: Dispensa de licitação (artigo 24, II da Lei 8.666/93).

Bertioga, 13 de outubro de 2021.
WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE

PRESIDENTE

EDITAL Nº 23/21 - BERTPREV

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO CONTRATO

Contratante: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do 
Município de Bertioga – BERTPREV.

Contratado: FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA 

CNPJ: 05.340.254/0001-72
Nº do contrato: 09/2019

Nº do Ajuste: 01/21

Processo administrativo: 176/19 – BERTPREV.

Assinatura: 04/10/21.

Objeto: Licenciamento de programas de computador compostos por módulos 
integrados de Sistema de Informação de Gestão Previdenciária com foco em 
RPPS, pelo período de 12 meses, abrangendo os serviços de implantação, 
migração de dados, treinamento, customizações e suporte técnico durante 
o período contratual, de acordo com a legislação pertinente e todas as 
exigências contidas no Termo de Referência, Anexo VII do Pregão Presencial 
– Licitação nº 05/19, que passa a fazer parte integrante do presente contrato.

Valor mensal: R$ 4.605,30, Valor anual R$ 55.263,60.

Prazo: 12 meses, a contar de 01/11/2021.

Modalidade de licitação: Pregão Presencial (Lei nº 10.520/2002)

Bertioga, 14 de outubro de 2021.

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade
PRESIDENTE
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COMUNICADO Nº 60/21 – BERTPREV
RECADASTRAMENTO DE ATIVOS

  
Estamos com o recadastramento dos ativos aberto desde o dia 01/02/2021, com 
término previsto para 30/10/2021. 
Até o momento, apenas 82,05% dos segurados ativos se recadastraram, 
razão pela qual fazemos uso do presente para lembrá-los de efetivarem o seu 
recadastramento, algo de suma importância para uma melhor gestão do RPPS, 
pois a partir de uma base atualizada realiza-se o cálculo atuarial, que nos 
apresenta o plano de custeio necessário à sua manutenção.
Uma consequência direta a você é que a partir do momento em que conhecermos 
todos os seus vínculos anteriores de trabalho, poderemos emitir a contagem de 
tempo de serviço, verificação do direito ao abono de permanência (reembolso da 

EDITAL Nº 24/21 - BERTPREV

EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do 
Município de Bertioga – BERTPREV.

Contratado: ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS LTDA

CNPJ: 16.778.036/0001-30

Nº do contrato: 04/2021

Processo administrativo: 188/2021 – BERTPREV.

Assinatura: 04/10/21.

Objeto: Prestação de serviços relativos à cursos e/ou palestras aos segurados 
do RPPS - Regime Próprio de Previdência Social, participantes do programa 

preparatório para a Aposentadoria, com escopo de cumprir as diretrizes previstas 

no Manual do Pró-Gestão e disseminar a cultura previdenciária no município, 

conforme Termo de Referência, constante no anexo I deste contrato.

Valor mensal: R$ 1.370,00, total anual, R$ 16.440,00.

Prazo: 12 meses, a contar de 14/10/2021.

Modalidade de licitação: Dispensa de licitação. (artigo 24, II da Lei 8.666/93).

Bertioga, 14 de outubro de 2021.

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade
PRESIDENTE

contribuição previdenciária) e as datas prováveis de aposentadoria.
Um outro aspecto também de suma importância é atingirmos os percentuais 
de recadastramento de ativos exigidos pelo Programa de Certificação PRÓ-
GESTÃO, que já contamos com Certificado no nível II, válido até 31/12/2021, 
ou seja, precisamos ter êxito nesse processo para que consigamos atender tal 
requisito. 
Sua participação é o reflexo do seu comprometimento com o BERTPREV, QUE 
É O FUTURO DA SUA APOSENTADORIA E DE SEUS DEPENDENTES.
Por fim, foram enviados e.mails a todos os segurados ativos, divulgando 
o recadastramento. Caso você já tenha realizado anteriormente, favor 
desconsiderar o e.mail recebido.

Para recadastrar, basta acessar nosso site: http://www.bertprev.sp.gov.br e seguir 
as orientações abaixo:
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INSTRUÇÕES

1) EMPREGOS,  CARGOS OU CONTRIBUIÇÕES 
ANTERIORES:

 Você colega servidor, que tenha tempo de serviço antes do ingresso ao 
nosso serviço público, para inclusão no cálculo de aposentadoria, deverá juntar 
as comprovações deste período e das informações dos salários de contribuição, 
estes a partir de julho/94 em diante.

Importante lembrar que a não comprovação de tempo 
impedirá a inclusão desse período no cálculo para aposentadoria, que 
considera a base de dados do Instituto incompleta sem essas informações, desqualificando os 
dados para apuração da compensação previdenciária, o que provoca aumento do déficit atuarial 
do Instituto e conseqüente aumento de alíquotas de contribuição para o Plano de Previdência.

Instruções quanto ao preenchimento: 

1.1) O campo “empregos anteriores” é de 
fundamental importância para o Instituto e para você, pois 
é a partir daí que podemos emitir a contagem de tempo de 
serviço, verificação do direito ao abono de permanência e 
as datas prováveis de aposentadoria.

Por isso, caso não contenha nenhuma informação significa que o(a) 
servidor(a): 

a) nunca trabalhou antes de ser admitido(a) na PMB/Câmara; 
b) não entregou a comprovação desse tempo no recadastramento 

anterior. O(A) servidor(a) que se enquadrar no item b deverá sem falta 
regularizar a informação.  

1.2) Quando o campo “empregos anteriores” 
estiver preenchido, basta conferir as informações e NÃO 
será necessário entregar novamente a comprovação, 
exceto se tiver que ser alterada por estar em desacordo 
com a realidade.

1.3) Em caso de INSERÇÃO DE VÍNCULOS 
ANTERIORES DE TRABALHO (com recolhimento de 
contribuição previdenciária), para a validação das 
informações na nossa base cadastral, DEVERÁ SER 
ENVIADO DOCUMENTO COMPROBATÓRIO, para o 
email: recadastramento@bertprev.sp.gov.br

2) NOVAS INFORMAÇÕES -  DEPENDENTES:  

Existem informações a serem prestadas pelos servidores 
que se fazem necessárias, sendo elas: CPF e nome da mãe do dependente 
inscrito pelo servidor.

Assim, caso haja algum dependente que não tenha CPF, 
COMUNICAMOS A NECESSIDADE DE SER PROVIDENCIADO para o 
recadastramento o CPF de dependente que ainda não tenha e a informação 
do nome da mãe desse dependente.

Instruções quanto ao preenchimento: 

1.1) O campo “dependentes” só deve ser preenchido 
caso exista: I- Cônjuge, companheiro(a), filho(a) menor de 
21 anos ou inválidos; II- pais; III- irmão(ã) não emancipado 
ou inválido. Equiparam-se aos filhos, nas condições do item 
I , mediante declaração escrita do segurado e desde que 
comprovada a dependência econômica, os enteados não 
beneficiários de outro regime previdenciário, bem como o 
menor que esteja sob sua tutela e que não possua bens 
suficientes para o próprio sustento e educação.

1.2) A existência de dependência indicada em uma das 
classes exclui as seguintes. 

NÃO será necessário entregar comprovação de dependência.

Outras dúvidas serão esclarecidas através do nosso 
Whatsapp 3317-5981 ou pelo fone: 3319-9292 e email: recadastramento@
bertprev.sp.gov.br.

Ainda assim, caso necessite atendimento presencial você 
deverá agendar pelos canais de comunicação citados anteriormente.

Bertioga, 14 de outubro de 2.021.

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade
Presidente

Rejane Westin da Silveira Guimarães
Coordenadora Jurídico-Previdenciária

Listagem dos pendentes

Câmara de Bertioga

171 EDISON FRANCA RIBEIRO
Prefeitura de Bertioga

42 JOSE LUIS DE JESUS
54 VENANCIO REGINALDO CORDEIRO
83 MARIO GUTIEZ
94 GERSON DE SOUZA RODRIGUES

103 UBIRAJARA BEZERRA DE MENDONCA
118 MAURO SERGIO NUNES
122 VILACIO CORDEIRO
131 ALEXANDRE LIMERES AREIAS
140 ROBERTO CARVALHO BARBOSA
141 EVERALDO BOMFIM BISPO
145 NELSON MENEZES DOS SANTOS
147 DOUGLAS WILLIAN SOUZA RIBEIRO
149 MARIA CRISTINA MODIA DA SILVA
150 ADEILSON DA SILVA PEREIRA
152 JOSE CARLOS BAT S.SANTOS
154 MARCELO PINTO DE CAMPOS
156 CLAUDIO MARTINS DOS SANTOS
158 FABIO CRUZ DA SILVA
163 CARLOS FERNANDO  O.JAQUEIRE
164 CARLOS FRANCISC O.JAQUEIRE
171 KALED ALI EL MALAT
173 ANTONIO ALVES DA SILVA
178 RICARDO MORAES DOS REIS
194 AIRTON DA COSTA LOURENCO
195 PAULO LEANDRO
209 FERNANDO LUIZ CARUZO
216 WELSON SOARES OLIVEIRA JUNIOR
224 WLADIMIR DOS REIS SILVA
226 ROBERTO CARLOS CHAGAS

mailto:recadastramento@bertprev.sp.gov.br
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261 SEBASTIAO SALES LAPA
266 JOSE MESSIAS RODRIGUES SALOMAO
281 ROGERIO ARAUJO DOS SANTOS
293 NAERCIO SILVESTRE BONFIM
296 ISRAEL SALCCI
302 HAROLDO FONSECA JUNIOR
306 PAULO ANDRADE PRUDENTE FILHO
366 LISANGELA MACAR E.SANTOS
386 BENEDITO DOS SANTOS
387 EURICO EMIDIO FERREIRA DE LIMA
398 SILAS SOUZA MARCELINO
409 AGUINALDO SALCCI JUNIOR
421 JOAQUIM JOSE DE SOUZA FILHO
424 MARCOS FERREIRA DA SILVA
478 JOSE EGITO SANTANA FONSECA
533 ROBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA
547 EDSON FARIA JUNIOR
551 MARCELO SALGADO MARTINEZ
556 FRANCISCO CASTRO
567 ANTONIO LEANDRO MONTEIRO SILVA
568 ROSELI FERREIRA DA SILVA
577 IVANIL XAVIER CORREA
586 MARIA INES MARQUES
608 MAURO LUIZ DA SILVA PINTO
611 SANDRO BUENO JUSTO
616 EDNILSON LUIZ VERGILIO
619 GERALDO PEREIRA SAMPAIO
630 ROSELI DOS SANTOS FERREIRA
633 MARIA LUCIA BIBIANO DOS SANTOS
684 ADILSON SILVA DO NASCIMENTO
696 ALEXANDRE LUIZ DE SOUZA
698 FRANCISCO VITAL SOBRINHO
791 ARNALDO DE OLIVEIRA JUNIOR
802 RONALDO CASTORINO DA SILVA
804 HUMBERTO ALEXANDRE DO AMPARO
817 MANOEL FERNANDES DE JESUS
818 MARINETE PEREIRA DO ROSARIO
836 APARECIDA GISLENE PEREIRA
890 ROSELI MARIA PERES DOS SANTOS
892 MARCELO DE OLIVEIRA
927 GILSON ROCHA DE MELLO
937 LEONE RAPOPORT
940 PAULO DE OLIVEIRA COSTA JUNIOR
958 NOELI PEREIRA MAESTER
973 SILVANA BECK DONATO
989 RONALDO MENDES
990 JOSE ALFREDO ANTUNES PINTO
997 CASSIANA PERVEIEFF

1082 ANDRE FERAUCHE

1087 WALDEMAR DE JESUS VALERIO
1122 MACARIO ANTUNES QUIRINO
1134 JOSELITA DA SILVA SANTOS
1136 KELLY CRISTINA DA TRINDADE
1151 YVONETE VITORIA COELHO LIPPI
1171 ESMERALDA SIMON DA SILVA
1180 LETICIA SOUZA DE OLIVEIRA
1183 LUCIANA PINHEIRO DE FRANCA
1187 MARIA CONCEICAO  A.L.SILVA
1248 DAISY NUNES DE SOUZA
1304 MARIA AMELIA DAS NEVES
1455 SORAYA KUYUMJIAM DE FREITAS
1484 PAULO FERNANDO ROSA
1496 WILLIAM YOUSSEF SULEIMAN
1521 NELO JOSE FERNANDES
1646 AMYRES LENCIONI JUNIOR
1654 OSMAR ALVES DE MOURA
1673 WASHINGTON STARLING FILHO
1680 SERGIO ANTONIO  T.OLIVEIRA
1685 ELIANA TSCHAEN
1696 CARLOS ALBERTO ALEIXO MARTINS
1698 GILBERTO ANTUNES ALVAREZ
1702 ALEXANDRE DIETRICH
1709 KAREM ROCHA CANAES
1720 CHRISTIANE ALVES DA SILVA
1734 EDUARDO NUNES DANTAS
1745 EDENICE COSTA SOUSA
1749 MILENA NETO DE CAMPOS MACHADO
1761 LEONEL LISBOA VALENTIM
1774 SANDRA REGINA DOMINGOS
1806 ALESSANDRA DOS SANTOS
1809 FRANCISCO JOSE SOLTEIRO
1810 FABIANO TELES DE OLIVEIRA
1866 PAULO HENRIQUE DE MORAIS
1889 ANTONIO ADIR GIRAUD
1890 ELIANA PAULINO CUNHA FERNANDES
1892 JOCELY AYRES DE SOUZA MARTINS
1912 MARIA RAIMUNDA DA SILVA
1956 CLOVIS RASTELI JUNIOR
1975 RENE EBE CORDEIRO
2001 EDUARDO FELIX PEREIRA
2058 DANIELA TEIXEIRA MARIANO
2088 LUCINEIA ALVES DA SILVA
2194 RENILDA NASCIMENTO SANTOS
2199 ANA PAULA LEITE BACELAR
2205 EVELIN BEATRIZ GUIDA
2230 MARIA CRISTINA PULICE
2231 LIGIA MARIA GON RODRIGUES
2240 EDUARDO OREFICE FERREIRA
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2244 ELISABETH DOTTI CONSOLO
2253 ANTONIA MARIA ARTACHO OLIVEIRA
2338 GLALBER SILVINO HORA
2344 MARIA DE FATIMA MAKLOUF AMORIM
2414 CRISTINA APAREC S.FERNANDO
2444 VANESSA MENEZES DOS SANTOS
2445 LUCIANE APARECID O.BARBARO
2485 APARECIDO FERNANDO DA SILVA
2500 ITAMAR RIBEIRO DOS SANTOS
2508 MARCELLO CASTAGNA DOS SANTOS
2513 MARIANA DEL CORSO RODRIGUES
2519 FLAVIA GARCIA DA SILVA
2546 DAVID APARECIDO DE ALMEIDA
2599 ARTHUR FERREIRA DE CASTRO
2625 PLINIO DE LIMA AGUIAR
2640 LOANIA CARLA RODRIGUES SILVA
2642 SOLANGE DO AMOR DIVINO SANTOS
2649 FABIO LUIS DA SILVA TIBIRICA
2650 ANTONIO HENRIQUES F.ALMEIDA
2656 NUBIA LAFAIETE  P.L.CORREA
2657 MALDE JOSE GONÇALVES MACHADO
2661 CRISTIANE NASCIMENTO CARIDADE
2662 PATRICIA CORDEIRO
2663 EDSON ANTONIO DE SOUZA
2664 JEAN SIMOES DE ALMEIDA
2675 JULIO DE ABREU TRINDADE
2680 EDNA MARCIA DE ANDRADE GALVAO
2709 JOAO PAULO FERNANDES FILHO
2719 MARIA CARMO GONÇALVES MELO
2725 LEILA REGINA DA COSTA PEREIRA
3000 SAMUEL ARRUDA
3664 MEIRI MOURA FERNANDES CARVALHO
3740 CIDALIA WANDA DE OLIVEIRA
3780 ROSICLAUDIA LEIT S.TRINDADE
3803 RENATO CORREIA CARDOSO
3926 CYNTHIA PAULA RITI DANTAS
4034 MARILIA SEIDEL ALMEIDA MACEDO
4055 ALINE MANZINI
4061 CLAUDIA SOARES DE CARVALHO
4068 JOCINARA BISPO SANTOS SILVA
4086 CREUZA SANTANA DE SA
4089 FLAVIA MARIA BENEDICTO SANTOS
4091 JOSEMARY OLIVEIRA SANTOS SOUZA
4097 MARCIA ALVES CORDEIRO
4098 RAFAELA COSTA F G.MACEDO
4105 ANA CAROLINA ARRUDA VIEIRA DIAS
4113 DANIELA CRISTIN R.SILVESTRE
4115 EVA AUREA APARECIDA REIS SILVA
4129 LUCIA HELENA ALMEIDA PIMENTEL

4132 MAISA CUNHA DE SOUZA SILVA
4138 MICHELE OLIVEIR A.SANTOS
4141 RIVALDA BARBOSA ANDRADE SANTOS
4145 SILVANA APARECIDA FRANCISCO
4150 VALERIA PANACE  D.SERVILHEIRA
4154 ADRIANO AGNALDO  S.L.SANTOS
4232 ROSELENE MARIA SABINO
4236 ADRIANA ALVES
4253 DEBORA ANDRADE SILVA MOUZINHO
4254 ELISANGELA LEDO  S.BAPTISTA
4256 GILVANEIDE RODRIGUES DOS 
4259 HELAINE DOS SANTOS LIMA
4266 KARINA ALINE DA SILVA
4267 LUCIANA AUGUSTO FERREIRA
4272 MARIA DE FATIMA COELHO CABRAL
4275 MARIA LUCIA DOS SANTOS
4276 MARIANA DAS GRAC A.OLIVEIRA
4278 MARIZA DIAS DE ANDRADE
4283 RAQUEL CRUZ LISBOA SIMOES
4290 ROSALIA ROSA DE SOUZA
4292 ROSELI DE OLIVEIRA REIS
4297 VALQUIRIA MENDES B.MACIEL
4302 SELMA FELIX PEREIRA
4314 CHRISTIANE MANSERA
4328 MARCIA GOMES DA SILVA DANIEL
4345 MARCIA ANTONIA OLIVEIRA TELES
4346 MARLENE DE OLIVEIRA GALVAO
4347 DENILSON OTERO PEREIRA
4368 VERONICA VIRGILINA SILVA
4377 SOYA LEME DA SILVA
4381 FERNANDA CASQUEIRO SOUZA
4395 GRACE KELLI SILVA DA CUNHA 
4466 KELCIA SEIDEL ALMEIDA FRANCA
4485 ANA MARCELA DE SOUZA
4500 ILMA ALVES DE LIMA
4515 ELZA MARIA ALVES
4601 LUCIANA RODRIGUES R.SILVA
4619 ADRIANA LEAL MESQUITA
4645 LILIAN KRINAS PIRTTIAHO
4666 ALESSANDRA FELICIANO DA SILVA
4673 MARIA ECILENE COSTA DE SOUZA
4675 GISELLE EDUARDA DE SANT ANA
4842 CARLA APARECIDA  G.P.SILVA
4924 CLAUDIA MOREIRA LINO
4971 AUDRIEY COSTA
4980 ROSEMEIRE ARAUJO DIAS
4994 LUCY ELLEN RIMONATO DOS SANTOS
5046 FERNANDO SILVA BARBOSA
5097 TAINA PEREIRA RIBEIRO BACHIEGA
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5132 PALOMA MARIA ARAUJO
5165 RICARDO DO ROSARIO GOMES
5168 CLAUDIA SOARES LIMA
5184 PAULA CAROLINE MARTINS FELIPP
5199 EVANDRIL BOPPRE DO CARMO
5213 CAMILA DA SILVA RIBEIRO RIBAS
5236 MARCELO DOS SANTOS MARTINS
5238 WAGNER ANDRE DOMINGOS DA ROZ
5259 RAIMUNDA OLIVEIRA SANTOS REIS
5295 NATALI MENEZES OLIVEIRA SANTOS
5333 KATIA LILIANA BOMFIM DE AXIS
5334 FERNANDA CUNHA  F.TEIXEIRA
5335 MARCIA REGINA L L.COSTA
5375 ANDERSON LUIS CIRINO
5384 SILVIA HELENA PAES RODRIGUES
5390 CLAUDIA VIVIANE DE CASTRO
5867 TIAGO DOS SANTOS TEIXEIRA
5869 JOSEFA AVANILDE  F.B.ALVARES
5872 MAGNO MARTINS DE SOUZA
5889 MICHELLE ABREU LOPES LIMA
5898 CAROLINA RIBEIRO PRESTES
5966 THIAGO DE JESUS SANTOS
5970 ADILSON NOGUEIRA              
5973 WILTON DE SOUZA AGUIAR

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA 10ª. 
(DÉCIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

 ANO DE 2021 DO BERTPREV

Ficam convocados os MEMBROS do Conselho Administrativo do BERTPREV a 
comparecerem via acesso remoto pelo aplicativo Google Meet (pelo link https:// 
meet.google.com/xej-ztiw-mvb ou código de acesso xej-ztiw-mvb) no dia 21 
de outubro (5ª. Feira), às 09:30 horas em primeira chamada e às 09:45 horas. 
em segunda e última chamada para participarem da 10ª. (décima) Reunião 
Ordinária deste Conselho Administrativo, onde será discutida a seguinte pauta:

1. Resultado das aplicações financeiras;
2. Registrar atos do Comitê de Investimentos e analise do parecer do 

comitê ref. julho/21, que já foram referendados na última reunião;
3. Informe sobre o Pró-Gestão;
4. Informe sobre Pintura e manutenção da Sede do Instituto;
5. Explanação do “Comitê de Investimentos” – Resolução 02/21 e Compra 

de Títulos Públicos;
6. Assuntos gerais.

Bertioga, 14 de outubro de 2021.

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade
Presidente do Conselho Administrativo do BERTPREV

Edital de Convocação da 10ª. Reunião Ordinária 
do Conselho Administrativo do BERTPREV

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA 
DO CONSELHO FISCAL DO BERTPREV – 2021

Ficam convocados os membros do Conselho Fiscal do BERTPREV a comparecerem nas 
dependências do BERTPREV para a 10ª (décima) reunião ordinária deste conselho, 
sua realização será presencial no dia 27 de Outubro (4ª. Feira), às 09:00 horas em primeira 

chamada e, não havendo quórum suficiente, às 09:15 h. em segunda e última chamada, durante 
a reunião será disponibilizado acesso remoto pelo aplicativo Google Meet 
(https://meet.google.com/gcx-qpmz-mxo ou código de acesso gcx-qpmz-mxo).

   Pauta da reunião:

1. Análise do resumo das receitas e despesas previdenciárias – 
setembro/2021;

2. Aprovação dos balancetes de despesa e receita - setembro/2021;
3. Análise dos resultados das aplicações financeiras - setembro/2021 e 

aprovação do parecer do Comitê de Investimentos acerca das aplicações 
financeiras e do relatório de investimentos elaborado pela consultoria 
de investimentos – setembro/21;

4. Assuntos Gerais. 

Bertioga, 14 de outubro 2021.

RONALDO MENDES
Presidente do conselho fiscal 

do BERTPREV

ATOS DO LEGISLATIVO

EDITAL N.º 016/21 
EXTRATO CONTRATUAL

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA. PROCESSO: 321/2021. 
CONTRATADO: RICARDO DE SOUZA BORGES. CONTRATO Nº (DE ORIGEM):  
014/21. DATA DA ASSINATURA: 01/10/2021. VIGÊNCIA: 01/10/2021 À 30/09/2022 (12 
Meses). OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO NO SITE DE SUA 
TITULARIDADE DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA. 
VALOR: R$ 6.500,00 (SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS), PARCELA ÚNICA POR TODA A 
EXECUÇÃO DESTE CONTRATO.

BERTIOGA, 05/10/2021

VER. ANTÔNIO CARLOS TICIANELLI    
 PRESIDENTE DA CÂMARA

CASA DOS CONSELHOS

ATOS DA JUNTA DE RECURSOS FISCAIS 

PROCESSOS DISTRIBUIDOS 2021 – 

PUBLICAÇÕES SESSÃO DO DIA 06.10.2021

Processo nº. 7236/2005 – Recorrente: CONDOMINIO EDIFICIO FORTES 

– Recorrido: A Diretoria de Vigilância Sanitária – DECISÃO: DEFERIDO por 

6 votos a zero.

PROCESSOS DISTRIBUIDOS 2021 – 

PUBLICAÇÕES SESSÃO DO DIA 06.10.2021

Processo nº. 3404/2010 – Recorrente: ANTONIO JEOVA PINTO DE CASTRO 

– Recorrido: A Seção de Fiscalização Tributária – DECISÃO: INDEFERIDO 

(RECURSO INTEMPESTIVO)

https://meet.google.com/inw-gmkb-zwx
https://meet.google.com/inw-gmkb-zwx
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PROCESSOS DISTRIBUIDOS 2021 – 

PUBLICAÇÕES SESSÃO DO DIA 06.10.2021

Processo nº. 2400/2019 – Recorrente: RAR PARTICIPAÇÕES S/A – 

Recorrido: A Seção de Fiscalização Tributária – DECISÃO: INDEFERIDO 

(RECURSO INTEMPESTIVO)

Manasses Lopes de Souza
Presidente da Junta de Recursos Fiscais

CONVOCAÇÃO CMAS

O Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), no uso de 

suas atribuições, CONVOCA seus respectivos membros para reunião ORDINÁRIA 

a ser realizada em modo virtual (google meet) conforme segue abaixo:

 

DATA: 19/10/2021 TERÇA FEIRA

HORÁRIO: 14:00 

 

LINK PARA REUNIÃO VIRTUAL 

 

meet.google.com/foy-shcj-fqp

PAUTA:

 

BENEFÍCIOS EVENTUAIS (ALTERAÇÃO)

LEITURA E APROVAÇÃO DE ATA

ASSUNTOS GERAIS

DIUVER CLAY DE OLIVEIRA JUNIOR

PRESIDENTE DO CMAS

CONVOCAÇÃO CMDM

A presidente  do Conselho  Municipal dos Direitos da Mulher  de 
Bertioga, CMDM, no uso de suas atribuições convoca todos os 
membros e interessados para participar de sua reunião ordinária que 
será realizada no próximo dia 18 de outubro de 2021, às 18 horas,  
através de sua página no Facebook ou pelo link https://streamyard.
com/37zmqgnjcm 

Pauta:

Abertura 
Leitura das atas das reuniões anteriores
Ofícios enviados e recebidos, articulações, mensagens
Relatos, demandas e propostas dos membros do Conselho 

CONVOCAÇÃO

O Presidente da Junta de Recursos Fiscais, no uso de suas 
atribuições, CONVOCA para a reunião Ordinária a ser realizada no dia 20 
de Outubro próximo, às 14 horas, na Casa dos Conselhos Municipais, localizada 
na Rua Luiz de Campos, 1.117 – Vila Itapanhaú, todos os membros que compõem 
a Junta de Recursos Fiscais de Bertioga.

PAUTA

- Leitura e aprovação da ATA da reunião anterior; 

- Apresentação de processos;

- Assuntos diversos.

Bertioga, 14 de outubro de 2021

Manasses Lopes de Sousa
Presidente da Junta de Recursos Fiscais de Bertioga

CONVOCAÇÃO CMES

O Presidente do Conselho Municipal de Esportes, no uso de suas 
atribuições, CONVOCA todos conselheiros e suplentes para a reunião 
ordinária a ser realizada na Casa dos Conselhos, rua Luiz Pereira de Campos, 1.117 
em:

Data: 21/10/2021
 
Horário: 9h30

PAUTA:

- Leitura e aprovação da ata da reunião ordinária realizada no dia 
vinte e seis de agosto;
 
- Discussão entre as comissões que irão executar o plano de ação 
anual do CMES;
 
- Discussão sobre alterações no Regimento Interno do Conselho 
Municipal de Esportes de Bertioga;

Gerson de Souza Rodrigues
Presidente do Conselho Municipal de Esportes de Bertioga

Relatos, demandas e propostas dos ouvintes 
Assuntos gerais 
Próxima reunião 08 de novembro de 2021
Encerramento

Elisa Selvo
Presidente do CMDM

https://webmail.bertioga.sp.gov.br/owa/redir.aspx?C=lSjdxaEHClSQyctqd90zIm8CV4venf8LAmhT2vj_zVgI40h8OY_ZCA..&URL=http%3a%2f%2fmeet.google.com%2ffoy-shcj-fqp
https://webmail.bertioga.sp.gov.br/owa/redir.aspx?C=iiYj3pcHwUUpoKF7yKvm8QOs8nASYzzgMxLbTi4Oj2N3MkvXOY_ZCA..&URL=https%3a%2f%2fstreamyard.com%2f37zmqgnjcm
https://webmail.bertioga.sp.gov.br/owa/redir.aspx?C=iiYj3pcHwUUpoKF7yKvm8QOs8nASYzzgMxLbTi4Oj2N3MkvXOY_ZCA..&URL=https%3a%2f%2fstreamyard.com%2f37zmqgnjcm
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SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ATOS DA COORDENADORIA DE RECEITA E VALORES IMOBLIÁRIOS
DESPACHADOS EM SETEMBRO DE 2021

SIM COMO REQUER.
7790/2021- Sidnei Lourenço Silva Junior. 8046/2021 – Felipe Luciano de Oliveira. 
8043/2021 – Elza André da Silva Medeiros. 8280/2021- Antônio da Cruz Evangelista. 
7885/2021- Everaldo  Tiago de Siqueira. 3660/2021- Rafael Floriano Bernardo. 7960/2021- 
Evani Leandro de Oliveira. 7885/2021 – Everaldo Tiago de Siqueira.  8388/2021 – Roberta 
Zacarias Lourenço. 8303/2021- Vera Lucia Maria de Brito. 7080/2021 – José Ribeiro 
Foilho. 8427/2021 – Francisco Everardo Pereira.
*********************************************************************
*************
CERTIFIQUE-SE.
7669/2021, 7672/2021, 7682/2021 – Sobloco Construtora S/A. 8112/2021 – Agrícola 
e Construtora Monte Azul LTDA. 5779/2021 – Laércio Pereira de Lima. 8429/2021 
– Benjamim Lazari. 8749-2021 Gerson Gabriel. 8650/2021 – Dinora Aparecida Gigo 
Camargo. 8653/2021 – Fernanda Camargo Sarreta. 8652/2021 – Ivan Lui Camargo.
*********************************************************************
*************
INDEFERIDO solicitação para restituição de IPTU por falta de amparo legal.
4222/2020 – Claudio Damcalov.
*********************************************************************
**************
INDEFERIDO solicitação para alteração de compromissário considerando a não 
apresentação de documentos que atendam o solicitado.
3525/2021 – Maria Fernandes dos Santos.
*********************************************************************
**************
INDEFERIDO solicitação para alteração de compromissário através da petição 
de n° 3122.
8438/2019 – Maria Amelia Anunciato.
*********************************************************************
**************
INDEFERIDO solicitação para redução de aposentado por não apresentação da 
documentação exigida.
6539/2021 – Roberto da Silva.

INDEFERIDO solicitação para alteração de compromissário por não apresentação 
da documentação exigida.
3528/2021 – Marli Fernandes dos Santos.

INDEFERIDO solicitação para inclusão de compromissário por não apresentação 
da documentação exigida.
6170/2021 – Matheus Diniz.
*********************************************************************
********
COMPAREÇA O REQUERENTE PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS NO 
PRAZO DE TRINTA DIAS CORRIDOS.
– 7785/2021 – José Espedito Alves.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O MUNICÍPIO DE BERTIOGA, através do Sr. Diretor do Departamento de Finanças, 
NOTIFICA o contribuinte da Fazenda Pública Municipal – JOSE SANTOS DE ANDRADE, 
que para a inscrição cadastral n.° 92.044.035.000, através do Processo Administrativo n.° 
9160/2019, foram geradas as guias de pagamento, relativas ao Imposto Territorial Urbano 
– IPTU dos exercícios  2016 a 2020, pela Secretaria de Administração e Finanças, e considerando 
que o aviso de recebimento (AR) da correspondência foi devolvida pelos Correios, com a informação 
de (AUSENTE em 03 datas), fica o contribuinte ciente da NOTIFICAÇÃO por meio deste 
edital na forma do Art. 16, da LCM n° 324/98. 

NICHOLAJ PSCHETZ

Diretor do Departamento de Finanças

ATOS DA COORDENADORIA DE FISCALIZAÇAO TRIBUTARIA
EXPEDIENTE DESPACHADO - PERÍODO DE 08/10/2021 A 14/10/2021 - 

LAUDA 38/2021

 ALVARA DE FUNCIONAMENTO – DEFERIDO

4778/20 – RODRIGO MARTINS NEAIME 
7774/21 – LUCIO PABLO ARAUJO FRANCA 
8735/21 – PATRICIA OGEDA DOS ANJOS
8795/21 – ADRIANO ALVES FERREIRA  
8982/21 – UIARA DA SILVA BARREIRO 
8990/21 – ALEX SANDRO DE SOUZA 
9026/21 – WESLEY ELAN RODRIGUES DA COSTA CARLOS 
9027/21 – CRISTHOFER SOUSA DA SILVA 
9028/21 – LEAH ELIZABETH BUPP
9050/21 – MANOEL MESSIAS DE JESUS 
9060/21 – EDIVAN REIS DE SOUZA 
9070/21 – MARIA JOSE MACENA CAVALCANTE 

Observação: O alvará estará disponível a partir do 5º dia útil da publicação, a ser retirado 
na Sala do Contribuinte ou pelo site oficial da prefeitura.

ALVARA DE FUNCIONAMENTO – INDEFERIDO

8808/21 – DENIS VALDEMAR PATRICIO – REVOGADO A MANIFESTACAO POR DEFERIMENTO 
DO ALVARA 
8915/21 – LUCIVANIA GONCALVES GOMES LIMA -  INDEFERIDO O PEDIDO DE ALVARA, POIS 
O ZONEMANETO NÃO PERMITE A ATIVIDADE ECONOMICA REQUERIDA

BAIXA INSCRIÇÃO MUNICIPAL – DEFERIDO
8055/17 – BERT NAUTICA EIRELI ME – BAIXA DA IM 110460, DATA 20/09/2020

ALTERAÇÃO, CORREÇÃO E INCLUSÃO DE CADASTRO – DEFERIDO

6275/20 – THAMIRES CARVALHO ALONSO DA SILVA EIRELI 
8245/19 – BRAZ & PADIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL:

5994/20 – NM SOLUCAO DE PRAGAS E COMERCIO LTDA – ME – DEFERIDO O PEDIDO DE 
CANCELAMENTO DA NFS N. 509 A 515

NICHOLAJ PSCHETZ
Diretor do Departamento de Finanças

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 001/2021 - EDITAL DE DIVULGAÇÃO 
DOS RESULTADOS DA ANÁLISE DOS REQUERIMENTOS DE ISENÇÃO DE 

PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO   

De acordo com o que consta no processo administrativo nº 8889/2018 – de 
ordem do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Bertioga Caio Arias 
Matheus, a Comissão Especial Organizadora do Concurso Público 01/2021, 
nomeada através da Portaria nº 126 de 12 de março de 2021, FAZ SABER o 
Edital de Divulgação dos Resultados da Análise dos Requerimentos de Isenção de 
Pagamento da Taxa de Inscrição para Concurso Público, regido pelas presentes 
Instruções Especiais, sob organização e aplicação da Fundação para o Vestibular 
da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Fundação VUNESP.

A lista contém a inscrição, o nome do candidato, o documento, o código e nome 
da opção, o resultado da análise e a justificativa para os casos de indeferimento:

Inscrição Nome Opção
Nome 
Opção

Resultado
Justificativa da 

Análise

8430950 ACILEIA DE CASSIA MEDRADE 1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Indeferido

O Cadastro da família 
a qual  pertence o 
c a n d i d a t o  n ã o  é 
atualizado há, pelo 
menos, 48 meses.
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8279632
ALLEX HENRICK DUARTE 
ZAPOTOCZNY

1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8372284 ALVARO EGARD PINHO SIMAO 1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Indeferido

O NIS foi identificado 
na base do Cadastro 
Único, com renda per 
capita familiar dentro 
do perfil, porém não 
pertence a pessoa 
in formada /  nome 
completo fornecido 
d i f e r e  d o  n o m e 
registrado no Cadastro 
Único.

8299790
ANA CLAUDIA DE JESUS 
FRANCA

1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8216533 ANA MARIA DA SILVA 1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8216100
ANA VIRGINIA GONCALVES DE 
MIRANDA

1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8205485 ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA 1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8215553 ANDREIA SANTOS LEMOS 1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8277834
ANGELA YOHANA VIEIRA DA 
SILVA

1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8260192 BARBARA ALBINO MACIEL 1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8211124
CAIQUE DOS SANTOS 
VASCONCELOS

1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8252432 CRISTIANE DA SILVA FERREIRA 1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8439842 CRISTINA MITIKO SATO SOUZA 1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Indeferido

O  N I S  n ã o  f o i 
identificado na base 
de dados do Cadastro 
Único.

8342121
DAIANA BARBOSA MELO 
SANTOS

1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8204870 DANIEL FARIAS VIEIRA 1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8257167
DANIELE NASCIMENTO DA 
SILVA

1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8260842 DANILO FEITOSA PEIXOTO 1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8362823
DEBORA DE SOUZA SANTOS 
LIMA

1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8209707 DEBORA PEREIRA 1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8225028 DIEGO DE ASSIS CERQUEIRA 1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8441561 DIEGO FERNANDES SPROVIERI 1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Indeferido

O Cadastro da família 
a qual  pertence o 
c a n d i d a t o  n ã o  é 
atualizado há, pelo 
menos, 48 meses.

8219354
DORIVALDO MATTOS DOS 
SANTOS

1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8292515 DRISDELLE LOPES SILVA 1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Indeferido

O  N I S  n ã o  f o i 
identificado na base 
de dados do Cadastro 
Único.

8291128
EDUARDO LUIS SOUZA DE 
OLIVEIRA

1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Indeferido

O  N I S  n ã o  f o i 
identificado na base 
de dados do Cadastro 
Único.

8258015
ELIS FERNANDA DE NOVAES 
NARDE

1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8269084
ELISABETH APARECIDA 
BERTOLDO DA SILVA

1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8262497 ELMER SILVA SANTOS 1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8339554 ERICA FERREIRA DE SOUZA 1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8305110 FARIAS SANTIAGO DE JESUS 1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Indeferido

O Cadastro da família 
a qual  pertence o 
c a n d i d a t o  n ã o  é 
atualizado há, pelo 
menos, 48 meses.

8317216 FERNANDA MARQUES BORGES 1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8291179 FERNANDA SANTOS DE PAULA 1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8250057 FLAVIA DE CARVALHO 1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8372713
FRANCISCA MARIA DA COSTA 
SANTOS

1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8265992 GABRIELA MARQUES RIBEIRO 1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Indeferido

O  N I S  n ã o  f o i 
identificado na base 
de dados do Cadastro 
Único.

8362211
GABRIELA VASCONCELLOS 
CARDOSO

1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8336580
GABRIELE BEATRIZ BARBOSA 
DO NASCIMENTO

1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8253595
GELISON RONY FRANCA DE 
JESUS

1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8273189 HERICA BARBOSA OLIVEIRA 1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8402680 HUGO ALVES DE OLIVEIRA 1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8333378
ICARO ARMANDO DA COSTA 
DE MOURA

1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8216746 IVANILDA OLIVEIRA DA SILVA 1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8269181 IZAMARA FERREIRA ANDRADE 1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8210403 JAIME SOUZA SANTOS JUNIOR 1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8461945 JEAN VIEIRA DA SILVA 1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8245738
JEFERSON JAIRO DOS SANTOS 
REIS

1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Indeferido

O NIS foi identificado 
na base do Cadastro 
Único, com renda per 
capita familiar dentro 
do perfil, porém não 
pertence a pessoa 
in formada /  nome 
completo fornecido 
d i f e r e  d o  n o m e 
registrado no Cadastro 
Único.

8237344
JHONAY TADEU FERREIRA 
DA SILVA

1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8469334
JOSE LEANDRO REAL DA SILVA 
LIMA DOS SANTOS

1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Indeferido

O Cadastro da família 
a qual  pertence o 
c a n d i d a t o  n ã o  é 
atualizado há, pelo 
menos, 48 meses.

8223173 JULIA SBRANA AZEVEDO 1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8226784 JULIO CESAR LEAL 1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Indeferido

O  N I S  n ã o  f o i 
identificado na base 
de dados do Cadastro 
Único.

8460698
KARINNY RACHEL PINHEIRO 
RIBEIRO

1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8215642
LAINE RODRIGUES 
VASCONCELOS

1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8274720 LAISE FIGUEIREDO 1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8264554 LEIBNIZ FELIX SANTOS 1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Indeferido

O Cadastro da família 
a qual  pertence o 
c a n d i d a t o  n ã o  é 
atualizado há, pelo 
menos, 48 meses.

8459959
LEONARDO LORENZI DE 
CARVALHO

1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8340439 LUANA DE ASSUNCAO DIAS 1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8205477
LUCAS CANABAL CAMBA 
ROCHA

1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8243328 LUCIANO DOS SANTOS 1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8369062
LUIZ GONZAGA DO 
NASCIMENTO NETO

1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8223955
LUIZ HENRIQUE DA SILVA 
OLIVEIRA RODRIGUES

1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8339260 LUZINEIDE LIMA DA SILVA 1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Indeferido

O Cadastro da família 
a qual  pertence o 
c a n d i d a t o  n ã o  é 
atualizado há, pelo 
menos, 48 meses.

8245576
MARANA PAULA LOPES 
MAINARTE

1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8208964
MARCOS VINICIUS DOS 
SANTOS GONCALVES.

1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8218331
MARIA GLAUCIA DO 
NASCIMENTO

1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8474613 MARIANA SANTOS BOTELHO 1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8338094 MARQUES RAMON DUARTE 1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8244308
MESSIAS VINICIUS DA SILVA 
FERREIRA

1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8374341 MIRIAN SALIN BARBOSA 1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8261555 NATALIA ALVES MULLER 1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8306982 NATALIA LUCENA DOS SANTOS 1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido
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8357480 NATANAEL SILVEIRA SOARES 1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8375631
PAMELA TAINA MUNCK CARIAS 
RODRIGUES

1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8413304 PAULO CESAR ALVES RIBEIRO 1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Indeferido

O  N I S  n ã o  f o i 
identificado na base 
de dados do Cadastro 
Único.

8229465 RAFAELA MOREIRA BEZERRA 1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8476969
REBECCA YASMIN DE ANDRADE 
FERNANDES

1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8382166
ROBERTA LINO DOS SANTOS 
BOMFIM DE FARIA

1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Indeferido

O  N I S  n ã o  f o i 
identificado na base 
de dados do Cadastro 
Único.

8231877
RODOLPHO VASCONCELOS 
SANTOS

1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8478813 RODRIGO MAGNO RODRIGUES 1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8265925 ROGERIO VIEIRA DE SOUSA 1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8206635 RONALDO MUNIZ DO CARMO 1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8245347
SABRINA BORBOREMA SABINO 
SILVA

1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8250707 SAMUEL PEREIRA SOARES 1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8346054 SANDRA MARIANO DA SILVA 1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8265062
SILVIA LARYSSA LEMES 
CARDOSO

1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8360324 TAINAN DOS SANTOS ASSIS 1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8301093 TALITA CAMPOS DE LIMA 1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Indeferido

O Cadastro da família 
a qual  pertence o 
c a n d i d a t o  n ã o  é 
atualizado há, pelo 
menos, 48 meses.

8207577 TAMIRIS COELHO DE MORAIS 1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Indeferido

O Cadastro da família 
a qual  pertence o 
c a n d i d a t o  n ã o  é 
atualizado há, pelo 
menos, 48 meses.

8425574 TAYSSA BRASILEIRO FRANCO 1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8227110 THALIS SILVA DE OLIVEIRA 1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8207500 TIAGO LUIZ DA SILVA 1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8222037 VINICIUS TORRES TIVERON 1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8358184
VITOR HUGO FERREIRA 
RIBEIRO

1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8278687 VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA 1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8206511
WALLACE FERREIRA 
ALCANTARA

1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Indeferido

O Cadastro da família 
a qual  pertence o 
c a n d i d a t o  n ã o  é 
atualizado há, pelo 
menos, 48 meses.

8453888
WANDERLEI CARVALHO DE 
OLIVEIRA

1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

8204721
WILIAM SILVA LEOPOLDINO 
RESENDE

1
Procurador 
Municipal

Requerimento 
Deferido

 

 
O candidato que tiver o pedido de isenção de pagamento de taxa de inscrição DEFERIDO 
terá sua inscrição validada, não gerando boleto para pagamento de taxa de inscrição.

O candidato que tiver o pedido de isenção de pagamento de taxa de inscrição 
INDEFERIDO poderá interpor recurso das 0h01min do dia 19 de outubro de 
2021 até às 23h59min do dia 21 de outubro de 2021. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, 
expediu-se o presente Edital de Divulgação dos Resultados da Análise dos 
Requerimentos de Isenção de Pagamento da Taxa de Inscrição, o qual será 
publicado no Boletim Oficial do Município e/ou disponibilizado, como subsídio, 
nos sites da Prefeitura do Município de Bertioga (www.bertioga.sp.gov.br) e da 
Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br).

Bertioga, 15 de outubro de 2021.

Fabio B. Gomes Leite
Presidente da Comissão Especial Organizadora do Concurso Público

SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO URBANO

Atos da Secretaria de Planejamento Urbano

Processo Nº
Nome do 

Requerente
Solicitação Publicação Publicado em:

8174/2021

Brazil Tower 
Cessão de 

Infraestrutura 
LTDA.

Certidão de Uso e 
Ocupação do Solo

Deferido. 22/09/2021

8174/2021

Brazil Tower 
Cessão de 

Infraestrutura 
LTDA.

Certidão de Uso e 
Ocupação do Solo

Certifique-se 
certidão.

27/09/2021

4948/2019
Martim Afonso 

Cóser Moraes de 
Camargo 

Correção das 
dimensões do 

terreno

Compareça o 
requerente em 
30 dias para 
apresentar a 
matrícula da 
referida área.

27/09/2021

8641/2021
Maria Aparecida 

Oliveira da Rocha
Certidão de Uso e 
Ocupação do Solo

Compareça o 
requerente em 
30 dias para 
apresentar 

documentos.

28/09/2021

8684/2021
Laércio Pereira 

Lima

Cópia de plantas 
e memoriais 
descritivos.

Indeferido. 29/09/2021

8673/2021
Simone Sales 

Andrade
Certidão de Uso e 
Ocupação do Solo

Certifique-se 
certidão.

30/09/2021

9930/2020
Secretaria de Meio 

Ambiente
Certidão de Uso e 
Ocupação do Solo

Certifique-se 
certidão.

06/10/2021

Memorando SE 
759/2021

Secretaria de 
Educação 

Certidão de Uso e 
Ocupação do Solo

Certifique-se 
certidão.

13/10/2021

4278/2020
Diretoria de 
Habitação

Certidão de 
Infraestrutura Viária 

e Urbana 

Certifique-se 
certidão.

13/10/2021

  

Douglas Ortiz Bluhu
Secretário de Planejamento Urbano

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

http://www.vunesp.com.br/
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SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO URBANO

ATOS DA APROVAÇÃO E LICENCIAMENTO DE 01.10.2021 A 15.10.2021

REGULARIZAÇÃO
Processo n.ºs: em 13.10.21 – 7752/00-5542/20-FERNANDA RANGEL BILA, em 
14.10.21 – 4076/12-10898/20-PAULO DONIZETE DA SILVA E YACIRA DE C. GARCIA, 
1240/21-1594/21-DIAMANTINO DE SOUZA BATISTA, 8784/18-6729/21- L.S. CONSTRUÇÃO 
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EIRELI,

CONSTRUÇÃO:
Expeça-se a licença de construção, pagos os emolumentos em 30 (trinta) dias; 
Processo n.ºs:, em 01.10.21- 7034/13-3603/20- ALBERTO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR – 
cancele-se o processo 2075/16 tendo em vista o novo processo substitutivo n.3603/20 onde houve 
alteração do proprietário e aprova-se o substitutivo, expedindo-se a licença, pago emolumentos em 
30 dias., EM 04.10.21-, 1442/95-10636/20- DOVAIR BATISTA DA SILVA, 1726/19- RAFAEL UYVARY 
NHOQUI, 8185/00-1940/20-DIVA MARILDA DE OLIVEIRA BENTO, 2918/95-7537/20-ORESTE 
GERALDO MONTOVANI FILHO, em 08.10.21- 3855/16-166/21-SERGIO MAURO FELIPE 
FRANÇA, 10506/20-ROBERTO PEREIRA DUARTE, em 13.10.21- 6234/20-ROSANGELA DE 
ALMEIDA COSTA, 7885/19-TIAGO ANTONIASSI, 7295/20-RODRIGO MASSAHIRO NAKAJIMA, 

COMUNIQUE-SE:
Processo n.ºs: em 04.10.21- 2373/21-GISELE MORALES EBERSOL, 6219/11-5634/21- 
PENTAGONO PARTIC. LTDA., EM 05.10.21- 6338/21-BURIQUI COSTA NATIVA 
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. – Em resposta à inicial, segue: informamos 
que as inscrições 90.002.910.000, 90.002.912.000, 90.002.912.001 e 90.002.912.002, não existe 
em nossos sistemas os processos de construção; processo n.15.282/97, trata de solicitação de 
informação de metragem de áras; processo n.10.086/96 – trata de solicitação de redução de 
IPTU. 1758/16-4463/18- ELIANA LEONEL FERREIRA, prorrogação de prazo de 30 dias para 
atender cq; em 07.10.2021- 3061/05-1641/20- DAMIÃO DA SILVA QUIRINO, EM 08.10.21- 
50509/85-8756/20-EMILIA EMIKO TONGU, 4314/02-3393/20-PEDRO COLICHINI NETO, em 
13.10.21 – 1278/21-ANA CLAUDIA LEAL COSTA MENDES, em 14.10.21 – 5894/19-SANDRO 
AUGUSTO CUOGHI, 2027/21-MARCELO HENRIQUE PERES, 2043/16-2687/19-WALDIR 
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MESQUITA, 52197/89-1907/21-DANIELA COSTA MAGALHÃES, 5926/18-9788/19-ELSIO 
CARDOSODE LIRA, 6237/06-10205/13-EDIO DIAS DE ALMEIDA, 2790/18-8272/21-MARCIO 
D’AGOSTINO, 4804/93-4279/10-CARLOS MENDES, 7755/04-7618/20-EDSON DE LIMA JUNIOR, 
50130/89-11685/15-ELISA ANGÉLICA BARBOSA IZIDIO DA SILVA (petição 3581/21), 

SIM COMO REQUER: 
Processo n.ºs: em 04.10.21- 8417/19-RENAN GUSTAVO BAPTISTA ASPASIO – baixa de inscrição 
profissional, 5679/18- HAMILTON CARRARO JUNIOR - BAIXA DE INSCRIÇÃO PROFISSIONAL 
REQUISITADA PELO PROCESSO DIGITAL N.457/21 ANEXADA NESTE PROCESSO DE 
INSCRIÇÃO. SEGUE À SEFT, em 13.10.21 – 50663/82-11639/15-JOSEFA SEVERINA DE 
SANTANA PINTO, 

ARQUIVE-SE:
Processo n.ºs: em 01.10.21- 6001/21-RUBENS SANTANA, 50764/87-792/19-DERIVALDO 
ALVES, 50943/89-VICTOR HAIM COHEN, 8034/21- TOSHIKO DALVA TAKEDA TAMASHIRO, 
7857/21- ZELIA DORIGON ROSSETO, EM 04.10.21- 3308/21-VALERIA DE LIMA F. BRANDÃO, 
52548/87- DOMINGOS ANGELLI, 2090/98- CYD LUIZ BARROCA, em 07.10.21- 8425/21- 
DOUGLAS HENRIQUE NUNES PEREIRA, EM 07.10.21- 51334/86-LIA DE ABREU SACCHETTA, 
6161/04-BERNARDINO MIGUEL PASCUAL, em 08.10.21- 51526/90- CELMO FRITZEN, 
em 13.10.21 – 50969/88-9220/15-JOSÉ ZUARDI, 8988/21-CONCORIA CONSTRUÇÕES E 
COMERCIO LTDA, 08232/21-PAULO CESAR ALVES DOS SANTOS,

EX-OFFÍCIO:
Expeça-se a Licença “EX-OFFÍCIO”; Inscrevendo-se os débitos em Dívida Ativa;
Processo n.ºs: em 01.10.2021- 6694/20-6695/20-REUBEN NAGIB ZEIDAN, 6845/07-8335/19-ELIANE 
SPONCHIATO, 2047/18-3781/19-ALEXANDRE HORVATH, 50205/91-4018/19-SMK-COMERCIO 
E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, 

INDEFERIDO
Processo n.ºs:,EM 01.10.21- 6607/19-3045/21-REF. A VANIA FILOMENA LOSCO 
CALLAIS, 2002/18-ALFREDO KATUME MIXIAMA, 20888/92-3711/20-CLAUDIO 
ROBERTO DAUD, 4395/10-3140/21-ODIAS JOSE DE CARVALHO, 
35463/80-7447/18-VALDETE MARIA SZABO ALVES, 5491/00-6841/20- ADRIANA 
BATISTA DE ARAUJO, 2244/12-3391/20-JOSE ANTONIO DUARTE, 9847/19-
9848/19- MITURO MIURA, 3340/10-1982/21-JOSE AUGUSTO HELENO VENTURA, 
2442/04-6550/21-EXPEDITO FERNANDO DE ABREU, 7060/08-11654/15-ERIKA 
ASAINA, 6129/20-BEATRIZ CORREIA BERNARDES, 52799/89- 1093/20-ERCILIO 
BOCCIA, 11545/15-1811/21-LUIZ CARLOS RODRIGUES, 7139/10-10121/20-GXX 
PARTIC. E ADM. DE BENS, 2759/02-9195/20-SELMA SOUZA DE OLIVEIRA, 
4520/21-UNIMED DO GUARUJA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, 
4138/21- COND. EDIF. ESTORIL , 50279/85-7486/20-ARIOVALDO APARECIDO DE O. 
FRANCO, 3082/21-BM7 EMPREEND. IMOB. EIRELIF, 5493/03-7686/20-RONALDO 
B. CAMPOS, 2353/17- LEANDRO JOSE LOPES ZABEU, 3061/05-1641/20-DAMIAO 
DA SILVA QUIRINO, 341/98-916/16- DAVID LUCIO STENZEEL DA SILVA, 2004/18- 
OSCAR HIROSHI YAMAGISHI, 50626/90-9796/20- VICENTE JOSE MAZZEU DA 
SILVA, 1945/98-1048/21- ALUIZIO XAVIER GIBSON NETO, 50575/87-9745/15- 
ALAERCIO AP. FRANCO, 4134/05-10858/20- ROSEMEIRE NUNES LUCERO, 
7517/21- SIMONE DUMONT, 4167/15-8196/20-JOSE NUNES NOGUEIRA, 
1058/21- VINICIUS FERREIRA, 7200/00-3356/21-CRISTIANE MARIA ALY DA 
SILVA GOMES, 3081/21-LL7 EMPREEND. IMOBIL. EIRELI, 6694/20-REUBEN 
NAGIB ZEIDAN, 3064/06-593/21- JOSÉ RODRIGUES NASCIMENTO – Revoga-se 
a aprovação da unificação dos lotes 10/11 do PA.3064/06 pelo despacho das fls. 25/26 
do PA.3065/06. Cancele-se o processo 3065/06 tendo em vista que a unificação dos lotes 
não foi finalizada e a obra não foi iniciada. Indeferido. Desacordo com o CSE DECRETO 
12342/78-Artigo 36., em 14.10.21 – 5543/94-DURVAL GAGO LOURENÇO- indefiro o 
solicitado na petição 3811/21, considerando que a solicitação de revalidação da licença 
já fora apreciada pela petição 241/21 em 26/01/2021 e encontra-se dentro do período de 
vigência (12 meses).,

ALVARA AVULSO 
Processo n.ºs, EM 08.10.21- 4076/21- COND. EDIF. KEY WEST.

COMPLEMENTO DE TAXA
Processo n.ºs: em 15.10.21 - 8784/18-6729/21-L.S.CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E 
PARTICIPAÇÃO EIRELLI (correção e lançamento de taxa (diferença) referente a aprovação do 
projeto realizada em 01/10/2021, por tratar-se de regularização), 

EDUARDO DIMITROUVI PENHA
DIINS

SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SECRETARIA DE
SEGURANÇA E CIDADANIA

REF.:  PUBLICAÇÃO NO BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO

   
   Considerando a necessidade em informar aos 
munícipes sobre a interdição de via em virtude evento esportivo e turístico, 
encaminho o presente Comunicado para publicação:  

“C O M U N I C A D O ”

“O Departamento de Trânsito e Transportes vem até aos munícipes comunicar 
que as seguintes vias:

1- Avenida Tomé de Souza – Orla da Praia – no trecho compreendido 
entre a rua Irmão adorno e a rua Hugo Santos Silva; 

2- Avenida 19 de Maio – no trecho compreendido entre a Avenida Tomé 
de Souza e a Av. Anchieta; 

3- Avenida Anchieta (02 faixas) sentido centro-bairro – no trecho 
compreendido entre a Avenida 19 de Maio e rua Miguel Seiad Bichir;

4- Avenida Vicente de Carvalho no trecho compreendido entre a rua 
Miguel Arcanjo e a Avenida Tomé de Souza;

Serão interditadas, com proibição de estacionamento e tráfego restrito das 
04:00 até 12:00 do dia 17 de outubro de 2021 – Domingo:

Rotas Alternativas: 

- Durante a interdição da Avenida Tomé de Souza e 19 de Maio:

Utilizar as vias: rua João Ramalho e a rua Manoel gajo.

- Durante a interdição do trecho da  Avenida Vicente de Carvalho:

Utilizar as vias: rua Miguel Arcanjo, rua Irmãos Adorno, rua Jorge Ferreira e rua João Ramalho.

Em virtude da realização do evento esportivo “Triathlon” em nosso 
município. 

Atenciosamente,
                                                                

JOSE CARLOS ALVES
Chefe de Divisão de Tráfego e Sinalização 
Departamento de Trânsito e Transportes

Secretaria de Administração e Finanças
Departamento de Recursos Humanos

Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho

 Convocação n° 19/2021 

Vimos por meio deste CONVOCAR os servidores abaixo relacionados a comparecerem à 
Unidade de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho, situada na Rua Luiz Pereira de Campos, 
nº 408, Centro, para avaliação pelo Médico do Trabalho no dia 20/10/2021.

FUNCIONÁRIO REG. PROCESSO HORÁRIO

JOSÉ LUIS DE JESUS 0042 PERÍCIA SINGULAR 09H00

CLÉRIO ALVES COSTA 0153 6779/2019 09H15

BENEDITO DOS SANTOS 0386 PERÍCIA SINGULAR 09H30

NELI CRISTINA DA COSTA 1913 8291/2007 09H45

JORGE FRANCISCO DE PAULA 1981 PERÍCIA SINGULAR 10H00

FERNANDA CRISTINA SANTOS 2270 0214/2021 10H15
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FLÁVIA RODRIGUES FERREIRA 2585 5451/2021 10H30

MÁRCIA ANTONIA DE OLIVEIRA 
TELES

4345 6248/2016 10H45

RENATA PEREIRA MARTINS 1199 PERÍCIA SINGULAR 11H00

 
O não atendimento injustificado a esta convocação implicará na aplicação 
do disposto no artigo 109-c, § 2º, da Lei Municipal nº 129/95.
 Quando se tratar de concessão de licença para tratamento de saúde, o não 
comparecimento do servidor à inspeção da perícia médica no Serviço de 
Saúde Ocupacional na data marcada, sem motivo justificado, acarretará a 
perda da remuneração correspondente ao período requerido, a critério da 
perícia, se não for possível a convalidação do laudo ou do atestado médico 
em razão das condições apresentadas pelo paciente. (Artigo168, § 6º, da 
Lei Municipal nº 129/95).

Bertioga, 15 de outubro de 2021.

Fabio B. Gomes Leite
Diretor de Recursos Humanos

Secretaria de Administração e Finanças
Departamento de Recursos Humanos

Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho

Avaliações Saúde Ocupacional 
Licença para Tratamento da Própria Saúde - Lei Municipal nº 129/95, 

artigo 70, VII, artigos 80-A e 80-B, Decreto Municipal nº 201/96

Matr. Con. Nome Início Termino Obs.

0042
01

JOSÉ LUIS DE JESUS 05/06/2021 28/12/2021

0087
01

JANE BARBOSA AMORIM 18/03/2021 05/11/2021

0092
01

ERINALDO DORIA DOS SANTOS 09/09/2019 23/10/2021

0156
01

CLAUDIO MARTINS DOS SANTOS 09/10/2021 11/10/2021

0171
01

KALED ALI EL MALAT 16/11/2020 29/10/2021

0193
01

DJANIRA SANTOS ESTEVES 15/05/2021 31/12/2021

0226
01

ROBERTO CARLOS CHAGAS 26/09/2019 17/11/2021

0241
01

SHIRLEI DE MORAES DUARTE 15/10/2020 01/01/2022

0302
01

HAROLDO FONSECA JUNIOR 01/01/2021 15/11/2021

0309
01

CRISTINA RODRIGUES S SANTOS 16/08/2021 14/10/2021

0333
01

MARIA DE LOURDES DOS SANTOS 30/08/021 28/10/2021

0335 01 NEY WAGNER DIAS DA SILVA 24/08/2021 20/12/2021 CAT

0366
01 LISANGELA MACARIO ERREIRIAS DOS 

SANTOS 
03/02/2021 07/11/2021

0398
01

SILAS SOUZA MARCELINO 08/10/2021 22/10/2021

0445
01

LARISSA LESSA DE PAULA 21/05/2020 15/11/2021

0523
01

LUCIANE RODRIGUES DOS SANTOS 03/08/2017 31/12/2021

0533
01

ROBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA 04/02/2019 12/12/2021

0547
01

EDSON FARIA JUNIOR 31/07/2021 17/11/2021

0558
01

DULCINEIA DO ROSARIO LANGA 07/10/2021 09/10/2021

0577
01

IVANIL XAVIER CORREA 27/11/2018 31/10/2021

0633 01 MARIA LUCIA BIBIANO DOS SANTOS 22/09/2021 20/10/2021

0630 01 ROSELI DOS SANTOS FERREIRA 11/12/2017

Manutenção do benefício até 

a publicação da portaria de 

aposentadoria por invalidez, 

conforme ofício n° 107/21-CJP/

BERTPREV

0738
01

CLEONICE MARIA DE ARAUJO GARCEZ 12/03/2020 01/03/2022

0761
01

DENISE DE OLIVEIRA MOTA 17/06/2021 21/11/2021

0937 01 LEONE RAPOPORT 04/04/2018
Manutenção do benefício por 

decisão judicial.

0997
01

CASSIANA PERVEIEFF 02/09/2021 14/10/2021

1133
01

GISELE DUARTE ANDRADE FREITAS 14/09/2021 07/11/2021

1151
01

YVONETE VITORIA COELHO LIPPE 27/05/2021 22/11/2021

1184
01

MAGDA HELENA MARTINS 20/07/2021 17/10/2021

1199
02

RENATA PEREIRA MARTINS 11/06/2021 27/11/2021

1239
01

ANA CLEIDE FERNANDES PINTO 12/05/2020 22/10/2021

1742
01

ROSELI BARÃO 03/09/2018 13/01/2022

1892 01 JOCELY AYRES DE SOUZA MARTINS 07/12/2020

Manutenção do benefício até 

a publicação da portaria de 

aposentadoria por invalidez, 

conforme ofício n° 0171/21-CJP/

BERTPREV

1901
01

VILMA DE PAULA MODESTO 07/06/2021 09/11/2021

1924
01

DANIELA FERNANDA DE CARVALHO 07/06/2021 05/12/2021

1932
01

MARIA TERESA COUCEIRO BARROS 28/05/2021 24/10/2021

1944
01

HELEN PEREIRA QUINTELA 08/08/2019 29/10/2021

2199
01

ANA PAULA LEITE BACELAR 05/03/2018 13/10/2021

2216
01

DENISE DA SILVCA CAMILO 05/10/2021 19/10/2021

2231 01 LIGIA MARIA GON RODRIGUES 09/10/2021 22/10/2021

2414 01 CRISTINA AP DOS SANTOS FERNANDO 06/08/2019 25/10/2021

2470
01

MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS 23/08/2021 18/11/2021

2513
01

MARIANA DEL CORSO RODRIGUES 25/07/2020 13/11/2021

2546
01

DAVID APARECIDO DE ALMEIDA 27/05/2021 22/12/2021

2585
01

FLAVIA RODRIGUES FERREIRA 28/09/2021 20/10/2021

2599
01

ARTHUR FERREIRA DE CASTRO 24/03/2021 15/11/2021

2660
01

CARLA DE SOUZA CAPPRA 09/09/2020 19/10/2021

2719 01 MARIA DO CARMO GONÇALVES MELO 14/06/2019

Manutenção do benefício até 

a publicação da portaria de 

aposentadoria por invalidez, 

conforme ofício n° 0148/21-CJP/

BERTPREV

2647 01 MARIA ANTÔNIA LINO DO VALE ALMEIDA 10/10/2017 26/11/2021

2818 02 ANDREA SAMPAIO OEHLMANN SILVA 13/09/2021 17/10/2021

3000 01 SAMUEL CARVALHO SILVA ARRUDA 14/06/2021 13/10/2021

4015 01 PRISCILA FERNANDA M. JORGE 10/06/2021 05/05/2022

4051
03

VANESSA DO CARMO VIEIRA 03/08/2021 31/10/2021

4052
04

VANILDE GONÇALVES M. MANCINI 08/06/2021 02/11/2021

4093

02

LIGIA FRANCISCO COSTA 21/07/2021

Manutenção do benefício até 

a publicação da portaria de 

aposentadoria por invalidez, 

conforme ofício n° 0244/21-CJP/

BERTPREV

Proc. Adm. Nº 151/2021 

4095 03 LILIAN MARIA BEZERRA DA SILVA LOPES 15/08/2019 28/11/2021

4114 03 ERICA ARAUJO LEME DE OLIVEIRA 06/10/2021 19/10/2021

4119 01 JESSICA BASTOS 17/09/2021 17/09/2021

4124 01 JOSINETE NASCIMENTO SANTOS COSTA 19/08/2021 10/11/2021

4124 03 JOSINETE NASCIMENTO SANTOS COSTA 19/08/2021 10/11/2021
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4130 01 LUCIANA DOS SANTOS ANDRADE 09/09/2021 07/11/2021

4141 01 RIVALDA BARBOSA DE ANDRADE SANTOS 09/04/2019 28/12/2021 CAT

4226
04

JOSEFA PAULA DUARTE DA SILVA 08/10/2021 08/10/2021

4298
01

VANESSA DO NASCIMENTO MARIANO 05/10/2021 14/10/2021

4466
02

KELCIA SEIDEL DE ALMEIDA FRANÇA 03/04/2018 18/01/2022

4526 01 JOELMA DA SILVA FERREIRA 16/09/2021 16/11/2021

4645 01 LILIAN KRINAS PIRTTIAHO 09/08/2021 25/11/2021

5076
01

BARBARA VIEIRA GONÇALVES 21/09/2021 30/10/2021

5193
01

VALDISON OLIVEIRA NASCIMENTO 09/08/2021 06/12/2021

5213
01

CAMILA DA SILVA RIBEIRO RIBAS 23/01/2021 07/11/2021

5346
01

GLAUCIA GARIELLE SANTOS 21/09/2021 26/10/2021

6213
01

HERICA ROCHA PHELIPPE 03/10/2021 17/10/2021

Licença maternidade – Lei Municipal nº 129/95, artigo 171, §§ 1º ao 6º

Matr. Contr. Nome Início Término Obs.

1725
01

ANA CRISTINA RODRIGUES PAULINO 03/05/2021 29/10/2021

2527
02

JAQUELINE CABRAL A. DORNELAS 07/09/2021 05/03/2022

4243
01

ANA PAULA DOURADO DA SILVA PEREIRA 13/04/2021 09/10/2021

4361
01

ANDREA LUCIANA V. FRANCISCO 13/07/2021 08/01/2022

4361
03

ANDREA LUCIANA V. FRANCISCO 13/07/2021 08/01/2022

4512
01

LILIAN DE SOUZA SILVA 05/08/2021 31/01/2022

4549
02

KATIA BRUNASSI COCEIÇÃO ROCHA 31/05/2021 26/11/2021

4604
01

LAIS SANTOS SANTANA 12/08/2021 07/02/2022

4666
01

ALESSANDRA FELICIANO DA SILVA 05/08/2021 31/01/2022

5097
02

TAINÃ PEREIRA RIBEIRO BACHIEGA 18/06/2021 14/12/2021

5237
01

MEIRIANE YASMIN PEREIRA SILVA 19/08/2021 14/02/2022

5254
01

LUCIANA MAULELLA B. ARAUJO 24/05/2021 19/11/2021

5313
01

IVANILDA NUNES OLIVEIRA 18/04/2021 14/10/2021

EDITAL DE ABERTURA - CONCURSO PÚBLICO N° 02/2021

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA, nos termos da legislação 
vigente, torna pública a abertura do Concurso Público para provimento dos 
cargos/funções adiante mencionados, de acordo com as instruções a seguir.

O concurso público destina-se ao provimento dos cargos previstos neste 
edital para reposição de vacâncias existentes e daquelas que eventualmente 
surgirem dentro do prazo de sua validade, de 02 (dois) anos, a contar da data de 
homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Prefeitura 
Municipal de Bertioga, podendo ser aproveitado para provimento das vagas 
eventualmente criadas após 31/12/2021 e dentro do prazo de validade do certame.

1. DOS CARGOS

1.1. O Concurso Público será regido por este Edital, seus Anexos e eventuais 
retificações sendo sua operacionalização de responsabilidade do Instituto 
Brasileiro de Administração Municipal - IBAM.

1.2. Os cargos/funções, as vagas, a escolaridade, as exigências, a carga 
horária semanal, os vencimentos e os valores de inscrição são 

estabelecidos abaixo:

Cód. Cargo Total de 
Vagas

Vagas
PCD

(*)

Escolaridade / 
Requisitos/ Carga 
Horária Semanal

Venci-mento 
base (**)

 (R$)

201 ARQUITETO 3 -

Ensino Superior 
Completo/ Registro no 
respectivo Conselho/ 

40 horas  
 

4.105,91

202 ASSISTENTE SOCIAL 8 -

Ensino Superior 
Completo/ Registro no 
respectivo Conselho/ 

30 horas  

4.105,91

203 BIÓLOGO 1 -

Ensino Superior 
Completo/ Registro no 
respectivo Conselho/ 

40 horas  

4.105,91

204 CONTADOR 1 -

Ensino Superior 
Completo/ Registro no 
respectivo Conselho/ 

40 horas  

4.105,91

205 DIRETOR DE ESCOLA 2 -

Licenciatura plena 
em Pedagogia 

com habilitação em 
Administração Escolar 

e experiência de 03 
(três) anos no Magistério 

(público ou privado) / 
40 horas 

4.105,91

206 ENFERMEIRO 4 -

Ensino Superior 
Completo/ Registro no 
respectivo Conselho/ 

36 horas  

4.105,91

207 ENGENHEIRO CIVIL 4 -

Ensino Superior 
Completo/ Registro no 
respectivo Conselho/ 

40 horas  

4.105,91

208 FISCAL 10 1 Ensino Médio Completo/ 
40 horas  2.746,42

209
MÉDICO DO 
TRABALHO

1 -

Ensino Superior 
Completo/ Registro no 
respectivo Conselho/24 

horas 

4.105,91

210 MÉDICO VETERINÁRIO 2 -

Ensino Superior 
Completo/ Registro no 
respectivo Conselho/ 

30 horas  

4.105,91

211 ODONTOLOGO 1 -

Ensino Superior 
Completo/ Registro no 
respectivo Conselho/ 

24 horas  

4.105,91

212 PSICÓLOGO 7 -

Ensino Superior 
Completo/ Registro no 
respectivo Conselho/ 

40 horas  

4.105,91

213
SECRETÁRIO DE 
ESCOLA

1 - Ensino Médio Completo/ 
40 horas  2.217,45

214
SUPERVISOR DE 
ENSINO 

1 -

Licenciatura plena 
em Pedagogia 

com habilitação em 
supervisão escolar e 

experiência de 05 (cinco) 
anos no Magistério 

(público ou privado).

4.105,91

215
TÉCNICO EM 
CONTABILIDADE 

1 -

Ensino Médio Completo 
/ Curso de Técnico em 

Contabilidade / Registro 
no Conselho / 40 horas

2.640,62

216
TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM 1 -

Ensino Médio Completo/
Registro no Conselho/ 

36 horas  
2.169,81

217
TERAPEUTA 
OCUPACIONAL 

1 -

Ensino Superior 
Completo/ Registro no 
respectivo Conselho/ 

30 horas  

4.105,91

(*) PCD – Candidatos com Deficiência (5% dos convocados)
(**) Vencimento-base referente ao mês de Março de 2020. Será oferecido vale 
transporte, vale alimentação e plano de saúde. 
 

1.3. As descrições sumárias das atribuições dos cargos constam no Anexo 
I deste Edital, conforme Legislação vigente.

1.4. O Concurso Público destina-se a selecionar candidatos para 
preenchimento, sob Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais, suas 
respectivas alterações e demais normas aplicáveis ao funcionalismo 
público municipal, das vagas em vacância relacionadas na Tabela do item 
1.2, nesta data, e mais as que vagarem ou que forem criadas durante 
o prazo de validade do Concurso Público e serão providas mediante 
nomeação dos candidatos nele habilitados.
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1.5. É de inteira responsabilidade dos candidatos verificar o andamento 
do Concurso Público em todas as suas fases através dos meios de 
comunicação descritos no presente Edital.

1.6. Os Anexos, partes integrantes deste Edital, são os que seguem:

1.6.1. Anexo I – Síntese das atribuições dos cargos/funções.

1.6.2. Anexo II – Programas das Provas.

1.6.3. Anexo III – Formulário de requerimento de candidato com 
deficiência e/ou solicitação de condição especial para a 
realização da prova.

1.6.4. Anexo IV – Formulário para entrega dos Títulos 

1.6.5. Anexo V – Normas e rotinas de prevenção e controle de 
disseminação do coronavírus (COVID-19)

1.7. As categorias que a lei exigir registro no respectivo órgão de classe 
para o exercício da profissão ficarão condicionadas à apresentação do 
respectivo registro como condição à posse.

2. DAS INSCRIÇÕES

INSTRUÇÕES GERAIS E ESPECIAIS QUANTO À INSCRIÇÃO:

2.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação 
das normas e condições estabelecidas neste Edital e nas normas 
legais pertinentes, bem como em eventuais retificações, comunicados 
e instruções específicas para a realização do certame, acerca das quais 
o candidato não poderá alegar desconhecimento.

2.2. Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-
se no sentido de recolher o valor de inscrição somente após tomar 
conhecimento de todos os requisitos exigidos para o Concurso Público, 
atentando-se ao previsto no item 2.5 deste Edital.

2.3. A Prefeitura Municipal de Bertioga veda a participação neste Certame de 
qualquer dos membros integrantes da Comissão Especial de Concurso 
Público ou das bancas examinadoras, bem como do primeiro escalão 
do governo, assim entendidos os agentes políticos do Poder Executivo, 
além dos respectivos filhos, pais e consortes.

2.3.1. Qualquer desobediência à proibição, prevista no item 
anterior ou constatado a qualquer tempo que determinado 
candidato tenha sido beneficiado por obtenção de informações 
privilegiadas, será o infrator eliminado do Certame, sem 
direito à devolução do valor de inscrição, sem prejuízo de 
responsabilização civil.

2.4. Ao inscrever-se no Concurso Público, é recomendável ao candidato 
observar atentamente as informações sobre a aplicação das provas, em 
especial aos subitens a seguir: 

2.4.1. É permitido ao candidato inscrever-se para mais de um 
cargo desde que pertencentes a blocos diferentes conforme 
tabela abaixo: 

Bloco A Bloco B

Técnico de Enfermagem Enfermeiro

2.4.2. Para os demais cargos, os candidatos devem realizar uma 
única inscrição, pois pode haver coincidência de horários.

2.4.3. Caso seja efetuada mais de uma inscrição a cargos 
pertencentes ao mesmo bloco, será considerado, para efeito 
deste Concurso Público, aquela em que o candidato estiver 
presente na prova objetiva, sendo considerado ausente nas 
demais opções.

2.5. O candidato, ao se inscrever, declara-se, sob as penas da lei, que, após 
a habilitação no Concurso Público e no ato da nomeação, irá satisfazer 
as seguintes condições:

a) ser brasileiro nato ou naturalizado, na forma do artigo 12 da 
Constituição Federal;

b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;

c) estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, se do sexo 
masculino;

d) estar em situação regular com a Justiça Eleitoral;

e) possuir escolaridade/pré-requisitos exigidos para o cargo/função;

f) não registrar antecedentes criminais, impeditivos do exercício da função 
pública, achando-se no pleno gozo de seus direitos civis e políticos;

g) submeter-se, por ocasião da convocação, ao exame médico pré-
admissional, de caráter eliminatório, a ser realizado pela Prefeitura 
ou por sua ordem, para constatação de aptidão física e mental, 
podendo ser exigida a apresentação de exames complementares, 
às suas expensas;

h) não receber proventos de aposentadoria ou remuneração de 
cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos/funções 
acumuláveis previstos na Constituição Federal;

i) preencher as exigências das funções segundo o que determina a Lei 
e a Tabela do item 1.2 do presente Edital;

j) não haver sofrido, no exercício de atividade pública, penalidade por 
atos incompatíveis com o serviço público.

2.6. No ato da inscrição não serão solicitados comprovantes das exigências 
contidas no item 2.5, deste Capítulo, sendo obrigatória a sua comprovação 
quando da convocação para ingresso no quadro de servidores públicos 
municipais, sob pena de desclassificação automática, não cabendo 
recurso. 

2.7. As inscrições ficarão abertas exclusivamente através da Internet no 
período de 16 de outubro ao dia 18 de novembro de 2021.

2.8. O período de inscrição poderá ser prorrogado por necessidade de ordem 
técnica e/ou operacional, a critério da Comissão do Concurso e do IBAM.

2.8.1. A prorrogação de que trata o item anterior poderá ser feita 
sem prévio aviso, bastando, para todos os efeitos legais 
a comunicação feita no endereço eletrônico www.ibamsp-
concursos.org.br.

2.9. Os valores das inscrições para cada cargo/função são os estabelecidos 
na Tabela abaixo:

Cargo/Função Valor da Inscrição (R$)
Médio 74,00
Superior 92,00

2.10. Ao se inscrever o candidato deverá indicar o código da opção do cargo 
para o qual pretende concorrer, conforme tabela constante do item 1.2 
deste Edital.

2.11. Ao inscrever-se no Concurso, é recomendável ao candidato observar 
atentamente as informações sobre a aplicação das provas, em especial 
os requisitos mínimos de escolaridade e demais exigências constantes 
deste Edital.

2.12. As informações prestadas no formulário de inscrição via Internet serão 
de inteira responsabilidade do candidato, reservando-se à Prefeitura 
Municipal de Bertioga e ao Instituto Brasileiro de Administração Municipal 
- IBAM o direito de excluir do Concurso Público aquele que não preencher 
esse documento oficial de forma completa, e correta e/ou fornecer dados 
inverídicos ou falsos.

2.12.1. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para 
alteração da opção do cargo/função.

2.12.2. Considera-se inscrição efetivada aquela devidamente paga.

2.12.3. Não haverá devolução da importância paga, ainda que a 
maior ou em duplicidade, seja qual for o motivo alegado.

2.12.4. É vedada a transferência do valor pago a título de inscrição 
no presente Concurso Público para terceiros, para outros 
concursos ou para outro cargo/função.

2.12.5. Não serão aceitas inscrições fora do prazo, por via postal 
ou que não estejam em conformidade com o disposto neste 
Edital.

2.13. Caso o candidato (deficiente ou não) necessite de condição especial para 
realização da prova, deverá requerê-la, por meio de SEDEX, endereçado 
à Caixa Postal 68.021 – aos cuidados do IBAM-SP – Departamento 
de Concursos CEP: 04045-972, REF. PREFEITURA DE BERTIOGA 
– CONCURSO PÚBLICO 02/2021 no mesmo período destinado às 
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inscrições (de 16/10 a 18/11/2021), IMPRETERIVELMENTE.

2.13.1. O formulário para solicitação de condição especial consta 
no Anexo III deste Edital.

2.13.2. Além do requerimento mencionado acima, o candidato 
deverá, obrigatoriamente, anexar laudo médico que justifique 
a solicitação de condição especial para a realização das 
provas.

2.13.3. O Laudo Médico deverá conter nome completo do candidato, 
CRM e assinatura do profissional que o emitiu e estar legível, 
sob pena de não ser considerado.

2.13.4. O laudo terá validade apenas para este Concurso Público e 
não será devolvido ao candidato.

2.13.5. Para efeito do prazo estipulado no item 2.13, será 
considerada a data de postagem fixada pela Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

2.13.6. O IBAM não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio 
que impeça a chegada do laudo e do requerimento de 
solicitação de condição especial ao seu destino.

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

2.13.8. O candidato está ciente que a realização da prova 
nas condições do item 2.13, não significa que ele será 
automaticamente considerado apto na perícia que será 
realizada por profissional indicado pela Prefeitura Municipal 
de Bertioga.

2.13.9. O candidato que não encaminhar tempestivamente seu 
requerimento de solicitação de condição especial para a 
realização da prova juntamente com o laudo médico, seja 
qual for o motivo alegado, não terá a condição atendida. 

2.13.10. A realização das provas por estes candidatos, em condições 
especiais, ficará condicionada à possibilidade de fazê-las de 
forma que não importe em quebra de sigilo ou não enseje 
seu favorecimento.

2.14. O(A) candidato(a) poderá requerer ser tratado pelo gênero e nome 
social durante a realização das provas e qualquer outra fase presencial 
devendo, no período destinado à inscrição, entrar em contato com o 
IBAM através do e-mail atendimento@ibamsp.org.br e informar o nome 
social pelo qual deseja ser tratado, sendo responsável pelas informações 
prestadas.

2.14.1. Quando das publicações dos resultados e divulgações no site 
do IBAM, será considerado o nome e gênero constantes no 
registro civil e informado pelo(a) candidato(a) no formulário 
de inscrição.

2.14.2. O(A) candidato(a) que não efetuar a solicitação mencionada 
no item 2.14 no período destinado às inscrições não 
poderá alegar prejuízo ou constrangimento arcando com as 
consequências advindas de sua omissão.

2.15. O candidato que tenha exercido efetivamente a função de jurado a partir 
da vigência da Lei Federal nº 11.689/2008 e até o último dia do período 
das inscrições para este Concurso Público, poderá solicitar esta opção 
para critério de desempate.

2.15.1. O documento comprobatório do descrito no item 2.15 deverá 
ser enviado por meio de SEDEX, endereçado à Caixa 
Postal 68.021 – aos cuidados do IBAM-SP - Departamento 
de Concursos CEP: 04045-972, REF. PREFEITURA 
DE BERTIOGA – CONCURSO PÚBLICO 02/2021, no 
período destinado às inscrições (de 08/10 a 18/11/2021), 
IMPRETERIVELMENTE.

2.15.2. O candidato que não atender ao item 2.15.1 deste Capítulo, 
não terá sua condição de jurado utilizada como critério de 
desempate.

2.16. A inscrição do candidato com deficiência deverá obedecer, rigorosamente, 
o disposto no Capítulo 3 do presente Edital.

PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO:

2.17. Para inscrever-se via Internet, no período de 16 de outubro ao dia 18 de 

novembro de 2021, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico 
www.ibamsp-concursos.org.br durante o período das inscrições, através 
dos links correlatos ao Concurso Público e efetuar sua inscrição, conforme 
os procedimentos estabelecidos abaixo:

2.17.1. Acessar o site www.ibamsp-concursos.org.br;
2.17.2. Localizar o link correlato ao presente Concurso Público;

2.17.3. Ler na íntegra e atentamente este Edital e seus anexos;

2.17.4. Preencher total e corretamente o formulário de inscrição, 
optando pelo cargo/função que deseja concorrer;

2.17.5. Conferir e transmitir os dados informados;

2.17.6. Imprimir o boleto bancário;

2.17.7. Efetuar o pagamento do boleto.

2.18. Para pagamento do valor da inscrição, conforme quadro do item 2.9, 
será utilizado o boleto bancário gerado no ato da inscrição que deverá 
ser quitado até o dia 19/11/2021, respeitado o horário bancário.

2.18.1. Para a segurança do candidato e minimizar os problemas 
decorrentes da transferência do numerário pelo agente 
recebedor e sua inclusão no banco de dados do IBAM, 
recomendamos que o pagamento do boleto seja feito, 
preferencialmente, na rede bancária.

2.18.2. O IBAM e a Prefeitura Municipal de Bertioga não se 
responsabilizam por pagamentos feitos em Supermercados, 
Lojas e Casas Lotéricas ou qualquer outro estabelecimento 
desse gênero.

2.18.3. O pagamento deverá ser efetivado, impreterivelmente, até o 
dia 19/11/2021, caso contrário, não será considerado.

2.18.4. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento 
de agências bancárias na localidade em que se encontra o 
candidato, o boleto deverá ser pago antecipadamente (antes 
da data efetiva de vencimento).

2.18.5. Não será aceito pagamento correspondente à inscrição 
por depósito em caixa eletrônico, via correio, fac-símile, 
transferência eletrônica, DOC, ordem de pagamento ou 
depósito comum em conta corrente, condicional, cheque, fora 
do período de inscrição ou qualquer outro meio diferente do 
especificado neste Edital.

2.18.6. O candidato que efetuar o agendamento de pagamento de 
sua inscrição deverá fazê-lo utilizando a opção antecipar, para 
os casos em que a data coincida com feriado ou evento que 
acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade 
em que se encontra o candidato, e atentar para a confirmação 
do débito em sua conta corrente. Não tendo ocorrido o débito 
do valor agendado (e consequente crédito na conta do IBAM) 
a inscrição não será considerada válida.

2.18.6.1. As inscrições somente serão consideradas 
efetivadas após a comprovação do pagamento 
do valor da inscrição.

2.18.7. Serão canceladas as inscrições com pagamento efetuado 
com valor menor do que o estabelecido neste edital e as 
solicitações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados 
após o dia 19/11/2021 ou de forma diferente às estabelecidas 
neste Capítulo.

2.19. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita a 
partir de 2 (dois) dias úteis após o pagamento do boleto pelo candidato, 
através do endereço eletrônico do Instituto Brasileiro de Administração 
Municipal (IBAM), no link correlato ao presente Concurso Público.

2.19.1. Para efetuar consultas o candidato deverá acessar o site www.
ibamsp-concursos.org.br e no link “área do candidato”, digitar 
seu CPF e data de nascimento. Para tanto é necessário que 
o candidato cadastre esses dados corretamente. 

2.19.2. Caso o candidato não consiga efetuar consultas relativas à sua 
inscrição, deverá entrar em contato com o IBAM por e-mail: 
atendimento@ibamsp-concursos.org.br.

2.19.3. As correções dos dados cadastrais poderão ser feitas em até 
dois dias após o término das inscrições e mediante pedido 
do candidato, por e-mail enviado ao IBAM: atendimento@
ibamsp-concursos.org.br.

http://www.ibamsp-concursos.org.br
http://www.ibamsp-concursos.org.br
http://www.ibamsp-concursos.org.br
mailto:atendimento@ibamsp-concursos.org.br
mailto:atendimento@ibamsp-concursos.org.br
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2.19.4. O e-mail enviado ao IBAM deverá conter informações 
suficientes que permitam a avaliação da equipe de atendimento 
para envio da resposta à dúvida apresentada / solicitação 
efetuada pelo candidato.

2.19.5. O candidato que não efetuar as correções dos dados cadastrais 
(especialmente idade ou dados que possam ser utilizados 
como critério de desempate) não poderá interpor recurso em 
favor de sua situação após a divulgação dessas informações 
na lista de classificação, arcando com as consequências 
advindas de sua omissão.

2.19.6. O candidato inscrito não deverá enviar cópia do documento 
de identidade ou de qualquer documento comprobatório de 
escolaridade, sendo de sua exclusiva responsabilidade a 
informação dos dados cadastrais no ato da inscrição, sob as 
penas da lei.

2.20. O Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM e a Prefeitura 
Municipal de Bertioga não se responsabilizam por solicitações de 
inscrições via Internet não recebidas por motivo de ordem técnica dos 
computadores, falha de comunicação, congestionamento de linhas de 
comunicação, erro ou atraso dos bancos ou entidades conveniadas no 
que se refere ao processamento dos pagamentos, bem como, outros 
fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

2.20.1. As inscrições devem ser feitas com antecedência, evitando o 
possível congestionamento de comunicação no site wwww.
ibamsp-concursos.org.br, nos últimos dias de inscrição.

2.21. O descumprimento das instruções de inscrição constante deste Capítulo 
implicará a não efetivação da inscrição.

ORIENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DO 
PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO

2.22. Amparado pela pelo Decreto 6.593/05, o candidato que comprovar 
estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 
Federal- CADÚNICO, com renda familiar mensal igual ou inferior a três 
salários-mínimos ou renda familiar per capita de até meio salário-mínimo 
mensal, poderá solicitar o valor da isenção, obedecendo aos seguintes 
procedimentos:
a) acessar o site www.ibamsp-concursos.org.br, até as 15h00 do dia 
13/10/2021;

b) localizar, no site, o “link” deste Concurso Público;

c) preencher total e corretamente o cadastro dos dados solicitados;

d) transmitir os dados, conforme informação constante na página;

e) imprimir o requerimento;

f) assinar o requerimento;

g) encaminhar por e-mail isencoes@ibamsp-concursos.org.br, até às 
16h00 do dia 13/10/2021, os seguintes documentos:

g.1. requerimento de solicitação de isenção da inscrição devidamente 
assinado; 

g.2. cópia simples do(s) documento(s) que comprove(m):

a) Indicação do número de Identificação Social – NIS, atribuído 
pelo CadÚnico; e 

b) Declaração fornecida pelo órgão gestor municipal do CadÚnico 
que o cadastro da família está atualizado e que é membro de 
família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal nº 6.135, 
de 26 de junho de 2007. 

2.22.1. O encaminhamento ou a entrega dos documentos referidos 
nas alíneas “g” até “g.2”, deverá ser feito unicamente 
por E-MAIL no período de até às 16h do dia 13/10/2021, 
IMPRETERIVELMENTE.

2.22.2. Não serão considerados os documentos entregues por outro 
meio que não o estabelecido no item 2.22.1., deste Edital.

2.22.3. Caso o candidato utilize outro meio que não o estabelecido 
neste Edital terá indeferido seu pedido de isenção do 
pagamento da inscrição.

2.22.4. Não será aceita a entrega condicional ou complementação de 
documentos ou a retirada de documentos após a entrega da 
devida documentação.

2.22.5. Às 15h01 de 13 de outubro de 2021, o requerimento de isenção 
do pagamento da inscrição não estará mais disponibilizado 
no site.

2.23. Todas as informações prestadas no requerimento de pedido de isenção 
do pagamento da inscrição e nas declarações firmadas são de inteira 
responsabilidade do candidato, assim como a idoneidade dos documentos 
entregues, tornando-se nulos todos os atos deles decorrentes, além de 
sujeitar-se o candidato às penalidades previstas em lei, em caso de 
irregularidade constatada.

2.24. O candidato deverá, a partir do dia 29 de outubro de 2021, acessar o 
site www.ibamsp-concursos.org.br e verificar o resultado da solicitação 
pleiteada.

2.25. O candidato que tiver:
a) seu pedido de isenção de taxa de inscrição deferido terá 

automaticamente sua inscrição efetivada, não havendo necessidade 
de qualquer outro procedimento.

b) seu pedido de isenção de taxa de inscrição indeferido e queira 
protocolar/interpor recurso deverá observar o disposto no edital 
de resultado de pedido de isenção da inscrição.

2.26. A partir de 12 de novembro de 2021, o candidato deverá acessar o 
site www.ibamsp-concursos.org.br e verificar o resultado do recurso 
interposto.

2.26.1. O candidato que tiver o recurso indeferido e queira participar 
deste Certame, deverá acessar novamente o “link” próprio 
na página deste Concurso Público, no site www.ibamsp-
concursos.org.br, clicar em “área do candidato”, digitar seu 
CPF e data de nascimento, imprimir o boleto bancário, bem 
como proceder ao correspondente pagamento, com o valor 
da inscrição plena, até o último dia do período das inscrições, 
devendo observar o disposto no Capítulo 2 deste Edital.

2.27. O candidato que não obtiver o benefício da isenção da inscrição deverá 
proceder ao recolhimento do valor correspondente para ter sua inscrição 
efetivada.

3. DO CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA

3.1. Segundo dispõe a Lei Municipal n° 850 de 04 de junho de 2009 e 
alterações, serão reservadas 5% (cinco por cento) das vagas que vierem 
a ser disponibilizadas, por cargo, para candidatos com deficiência.

3.2. Os candidatos com deficiência participarão do certame em igualdade de 
condições com os demais candidatos, quanto ao conteúdo, avaliação 
e critérios de aprovação das provas (inclusive corte da prova objetiva), 
data, horário, local de aplicação e a nota mínima exigida em cada etapa.

3.3. É considerada pessoa com deficiência a que se enquadra nas categorias 
descritas no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298 de 20 de dezembro 
de 1.999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296 de 02 de dezembro de 
2004, do Decreto Federal n° 9.508 de 24 de setembro de 2018, da Súmula 
377 do Superior Tribunal de Justiça – STJ e alterações posteriores.

3.4. O candidato com deficiência, antes de se inscrever deverá verificar se 
as atribuições do cargo/função especificadas no Anexo I deste Edital são 
compatíveis com a sua deficiência. 

3.5. Conforme o disposto no inciso IV do artigo 3º do Decreto Federal 
n°9508/18, o candidato deverá apresentar laudo médico atestando a 
espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao 
código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, 
bem como a provável causa da deficiência, acompanhado do Formulário 

http://www.ibamsp-concursos.org.br
mailto:isencoes@ibamsp-concursos.org.br
http://www.ibamsp-concursos.org.br
http://www.ibamsp-concursos.org.br
http://www.ibamsp-concursos.org.br
http://www.ibamsp-concursos.org.br
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de Requerimento do Anexo III. 

3.5.1. A entrega do laudo conforme item 3.5 é obrigatória (documento 
original ou cópia autenticada). 

3.5.2. O laudo juntamente com o Requerimento de inscrição 
preenchido (Anexo III) deverá ser enviado por meio de SEDEX, 
endereçado à Caixa Postal 68.021 – aos cuidados do IBAM-
SP - Departamento de Concursos CEP: 04045-972, REF. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA – CONCURSO 
PÚBLICO 02/2021, durante o período de inscrições (de 16/10 a 
18/11/2021), impreterivelmente.
3.5.2.1. Para efeito do prazo estipulado no item 3.5.2, 

será considerada a data de postagem fixada pela 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

3.5.2.2. O IBAM não se responsabiliza por qualquer tipo 
de extravio que impeça a chegada do laudo e do 
requerimento de inscrição a seu destino.

3.5.3. O laudo entregue não será devolvido.

3.5.4. O laudo deverá ter sido expedido dentro do período de 12 
(doze) meses anterior ao término das inscrições.

3.5.5. Os laudos não serão recebidos via internet ou qualquer outro 
meio diferente do especificado no item 3.5.2.

3.5.6. A divulgação da relação de solicitações deferidas e indeferidas 
para a concorrência no concurso como candidato com 
deficiência está prevista para o dia 10/12/2021, no site do 
IBAM e da Prefeitura.

3.5.6.1. O candidato cuja inscrição na condição de 
pessoa com deficiência tenha sido indeferida 
poderá interpor recurso, conforme instruções 
e dias discriminados no Edital de deferimento/
indeferimento de inscrição como pessoa com 
deficiência.

3.5.6.2. O candidato que não interpuser recurso no 
prazo mencionado será responsável pelas 
consequências advindas de sua omissão.

3.6. O candidato com deficiência que necessitar de tratamento diferenciado 
no dia de aplicação das provas deverá especificá-la no formulário de 
inscrição indicando as condições de que necessita para a realização 
das provas e, ainda, preencher o formulário constante do Anexo III deste 
Edital e enviá-lo juntamente ao Laudo no prazo destinado as inscrições.

3.6.1. A não solicitação de recursos especiais (tratamento 
diferenciado), tempestivamente, conforme o disposto no item 
3.6, implica a sua não concessão no dia da realização das 
provas.

3.7. Nas provas realizadas com auxílio de fiscal ledor, o candidato identificará, 
para cada questão, a alternativa que será marcada pelo fiscal na folha 
de respostas.

3.7.1. O IBAM e a Prefeitura Municipal de Bertioga não serão 
responsabilizados por eventuais erros de transcrição cometidos 
pelo fiscal ledor.

3.8. Para a realização de provas no sistema Braille, as respostas deverão ser 
transcritas pelo mesmo sistema devendo o candidato levar, para esse 
fim, no dia da aplicação das provas, reglete e punção.

3.9. A realização das provas por estes candidatos, em condições especiais, 
ficará condicionada à possibilidade de fazê-las de forma que não importe 
em quebra de sigilo ou não enseje seu favorecimento.

3.10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme 
instruções constantes neste capítulo, não poderá interpor recurso em 
favor de sua condição.

3.11. As alterações quanto às definições e parâmetros de deficiência na 
legislação federal serão automaticamente aplicadas no cumprimento 
deste Edital.

3.12. Não serão considerados como deficiência, os distúrbios passíveis de 
correção.

3.13. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser apresentada 
como motivo para justificar a concessão de readaptação do cargo/função 

ou concessão de aposentadoria por invalidez.

3.14. O candidato com deficiência participará do Concurso Público em 
igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere a 
conteúdo, nota de corte, avaliação, duração da prova, data, horário e 
local de realização das provas.

3.15. Os candidatos com deficiência aprovados constarão da listagem geral 
dos aprovados por cargo/função e de listagem especial.

3.16. Os candidatos com deficiência aprovados deverão submeter-se, quando 
convocados, a exame médico a ser realizado pela Prefeitura ou por sua 
ordem, que terá decisão terminativa sobre a qualificação do candidato 
como pessoa com deficiência ou não, e o grau/compatibilidade de 
deficiência capacitante para o exercício da função, observada a legislação 
aplicável à matéria.

3.17. A compatibilidade será determinada por meio de avaliação médica oficial 
ou credenciada pela Prefeitura Municipal de Bertioga.

3.18. Da decisão da Avaliação Médica Oficial não caberá recurso.

3.19. A não observância pelo candidato de qualquer das disposições deste 
Capítulo implicará a perda do direito a ser admitido para as vagas 
reservadas aos candidatos com deficiência.

4. DAS MODALIDADES DE PROVAS

4.1. A seleção dos candidatos será realizada da seguinte forma:

•	 prova objetiva de caráter classificatório e eliminatório, para todos os cargos/
funções.

•	 prova de títulos de caráter classificatório para os candidatos habilitados na prova 
objetiva para os cargos de Diretor de Escola e Supervisor de Ensino. 

5. DAS PROVAS OBJETIVAS

5.1. As provas objetivas serão de caráter classificatório e eliminatório e se 
constituirão de questões objetivas de múltipla escolha. 

5.2. O conteúdo das questões variará de acordo com o grau de escolaridade 
exigido para o preenchimento do cargo/função ao qual o candidato 
concorrer, conforme Anexo II deste Edital.

5.3. As provas objetivas terão a seguinte composição:

Cargo/Função Área do Conhecimento Nº de itens

•	 Arquiteto
•	 Assistente social 
•	 Biólogo
•	 Contador
•	 Diretor de escola 
•	 Enfermeiro 
•	 Engenheiro civil 
•	 Médico do trabalho
•	 Médico veterinário
•	 Odontólogo 
•	 Psicólogo
•	 Supervisor de ensino 
•	 Terapeuta ocupacional

Língua Portuguesa 12

Conhecimentos Gerais, Histórico e
Geográfico do Município de Bertioga
(conforme Lei Municipal 508/02)

06

Conhecimentos Específicos 22

•	 Fiscal
•	 Secretário de Escola
•	 Técnico em Contabilidade
•	 Técnico em Enfermagem 

Língua Portuguesa 
12

Conhecimentos Gerais, Histórico e
Geográfico do Município de Bertioga
(conforme Lei Municipal 508/02)

06

Matemática 07
Conhecimentos Específicos 15

5.3.1. As provas terão duração de 3 (três) horas.

5.3.2. Cada questão apresentará 4 (quatro) opções de respostas.

5.3.3. Para cada acerto será computado 1 (um) ponto.

5.3.4. Os candidatos que não obtiverem 50% de acertos na prova serão 
automaticamente eliminados do Concurso Público.

5.3.5. Somente serão divulgadas as notas dos candidatos habilitados 
na prova objetiva conforme tabela do item 5.4

5.3.6. As listas de divulgação das notas conterão o número de inscrição, 
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nome e a nota do candidato.

5.3.7.  Os candidatos não habilitados na prova objetiva, poderão 
consultar a pontuação obtida através do site do IBAM 
www.ibamsp-concursos.org.br no link “área do candidato” 
correspondente ao Concurso Público.

5.4. Para serem considerados habilitados na prova objetiva, os candidatos 
deverão estar enquadrados na margem constante da Tabela abaixo.

Cargo/Função Número de candidatos a serem habilitados

•	 Diretor de Escola 
Estar entre os 14 candidatos com melhor nota na lista geral, mais 
os empatados na última nota considerada para este fim e ter obtido, 
no mínimo, 50% de acertos na prova objetiva.
Estar entre o 01 candidato com melhor nota da lista especial de 
deficiente, mais os empatados na última nota considerada para 
este fim, e ter obtido, no mínimo, 50% de acertos na prova objetiva.

•	 Supervisor de 
Ensino

Estar entre os 07 candidatos com melhor nota na lista geral, mais 
os empatados na última nota considerada para este fim e ter obtido, 
no mínimo, 50% de acertos na prova objetiva.
Estar entre o 01 candidato com melhor nota da lista especial de 
deficiente, mais os empatados na última nota considerada para 
este fim, e ter obtido, no mínimo, 50% de acertos na prova objetiva.

•	 Demais Cargos
Ter obtido, no mínimo, 50% de acertos na prova objetiva.

5.5. A aplicação das provas objetivas, para todos os cargos, está prevista 
para o dia 19 de dezembro de 2021.

5.5.1. Considerando a existência de Pandemia do COVID-19 (novo 
coronavírus), nos termos declarados pela Organização Mundial 
de Saúde e medidas de prevenção estabelecidas através do 
Ministério da Saúde, a data de aplicação da prova dependerá de 
autorização dos órgãos responsáveis e poderá ser modificada 
em virtude da segurança aos candidatos.

5.5.2. Caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares 
adequados existentes nas escolas localizadas na cidade de 
Bertioga, a Prefeitura e o IBAM reservam-se o direito de alocá-
los em cidades próximas, tendo a possibilidade de algumas 
provas serem realizadas também no dia 18 de dezembro de 
2021, não assumindo, entretanto, qualquer responsabilidade 
quanto ao transporte, alojamento ou qualquer outra despesa 
dos candidatos, oriunda desta alocação.

5.6. A confirmação da data e as informações sobre horários e locais serão 
divulgados oportunamente através de Editais de Convocação para as 
provas a serem publicados no dia 10 de dezembro de 2021 nos sites 
do IBAM www.ibamsp-concursos.org.br e da Prefeitura www.bertioga.
sp.gov.br. 

5.7. O IBAM poderá enviar informações referentes à convocação por e-mail, no 
endereço eletrônico informado pelo candidato no ato da inscrição, sendo 
de exclusiva responsabilidade do candidato a manutenção/atualização 
de seu correio eletrônico.

5.7.1. Não serão encaminhados informativos de candidatos cujo 
endereço eletrônico informado no Formulário de Inscrição esteja 
incompleto ou incorreto.

5.7.2. O IBAM e a Prefeitura Municipal de Bertioga não se responsabilizam 
por informações de endereço eletrônico incorretas, incompletas 
ou por falha na entrega/recebimento de mensagens eletrônicas 
causada por caixa de correio eletrônico cheia, filtros, anti-spam, 
eventuais truncamentos ou qualquer outro problema de ordem 
técnica, sendo aconselhável sempre consultar o site do IBAM 
para verificar as informações que lhe são pertinentes.

5.7.3. A comunicação feita por intermédio de e-mail é meramente 
informativa, sendo de inteira responsabilidade do candidato 
acompanhar nos sites do IBAM e da Prefeitura, a publicação do 
Edital de Convocação para as provas. 

5.8. Ao candidato só será permitida a realização das provas na respectiva 
data, no local e no horário constantes no Edital de Convocação divulgado 

nos sites do Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM e da 
Prefeitura Municipal de Bertioga.

5.8.1. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova 
objetiva com antecedência mínima de 30 minutos da abertura 
dos portões

5.8.2. O candidato que se apresentar após o horário determinado 
pelo Edital de Convocação para fechamento dos portões será 
automaticamente excluído do Certame, seja qual for o motivo 
alegado para seu atraso.

5.8.3. A fim de evitar atrasos, recomenda-se que os candidatos 
verifiquem com antecedência o local onde realizarão sua prova, 
a disponibilidade de estacionamento e vagas nas imediações, 
as opções de transporte público consultando, antes, horários e 
frequências das linhas de ônibus aos domingos, bem como, rotas 
e tempo de deslocamento.

5.8.4. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada, vista ou 
repetição de prova ou ainda, aplicação da prova em outra 
data, local ou horários diferentes dos divulgados no Edital de 
Convocação.

5.8.5. O candidato não poderá alegar desconhecimentos quaisquer 
sobre a realização da prova como justificativa de sua ausência. 

5.8.6. O IBAM e a Comissão do Concurso não se responsabilizam por 
fatos externos que impeçam o candidato de chegar ao local de 
aplicação das provas no horário apropriado e que independem 
da organização do Concurso já que não possuem gerência sobre 
trânsito ou tráfego bem como outras situações que escapam de 
seu âmbito de atuação.

5.8.7. O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, 
caracterizará desistência do candidato e resultará na eliminação 
do Concurso Público.

5.9. Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver portando 
documento original de identidade que bem o identifique, ou seja: Cédula 
Oficial de Identidade (RG), Carteira Expedida por Órgão ou Conselho 
de Classe (CREA, OAB, CRC, CRM etc.); Certificado de Reservista; 
Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional 
de Habilitação com foto ou Passaporte.

5.9.1. É aconselhável que o candidato esteja portando, também, o 
comprovante de pagamento do Boleto Bancário. 

5.9.1.1. O comprovante de inscrição – pagamento 
do boleto bancário – não terá validade como 
documento de identidade.

5.9.2. Não serão aceitos como documentos de identidade outros 
documentos que não os especificados no item 5.9, nem mesmo 
a via digital.

5.9.3. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de 
forma a permitirem, com clareza, a identificação do candidato.
5.9.3.1. Documentos violados e rasurados não serão 

aceitos.

5.9.4. 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 apresentar documento 
que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido 
há, no máximo, 30 (trinta) dias, sendo então submetido à 
identificação especial, compreendendo coleta de assinaturas 
e de impressão digital em formulário próprio.

5.9.4.1. A identificação pessoal será exigida, também, 
ao candidato cujo documento de identificação 
apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à 
assinatura do portador. 

5.10. No dia da realização das provas, na hipótese de o nome do candidato não 
constar nas listagens oficiais relativas aos locais de prova estabelecidos 
no Edital de Convocação, o Instituto Brasileiro de Administração Municipal 
procederá à inclusão do candidato, mediante a apresentação do boleto 
bancário com comprovação de pagamento e preenchimento de formulário 
específico.
5.10.1. A inclusão de que trata o item anterior será realizada de 

forma condicional e será analisada pelo Instituto Brasileiro de 
Administração Municipal, na fase do Julgamento das Provas 
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Objetivas, com o intuito de se verificar a pertinência da referida 
inscrição.

5.10.2. Constatada a improcedência da inscrição a mesma será 
automaticamente cancelada sem direito a reclamação, 
independentemente de qualquer formalidade, considerados 
nulos todos os atos dela decorrentes.

5.10.3. Contra o ato de cancelamento mencionado no item anterior não 
caberá recurso, independentemente de qualquer formalidade

5.11. O Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), objetivando 
garantir a lisura e a idoneidade do Concurso Público – o que é de 
interesse público e, em especial dos próprios candidatos – bem como 
a sua autenticidade solicitará aos candidatos, quando da aplicação das 
provas, o registro de sua assinatura em campo específico na folha de 
respostas, bem como de sua autenticação digital. 

5.11.1. Após a assinatura da lista de presença e entrega da folha de 
respostas, o candidato somente poderá se ausentar da sala 
acompanhado por um fiscal.

5.12. O candidato que necessitar usar boné, gorro, chapéu, protetor auricular 
ou óculos de sol deverá ter justificativa médica e o(s) objeto(s) será(ão) 
verificado(s) pela coordenação.

5.13. O uso de quaisquer funcionalidades de aparelhos, tais como telefone 
celular (e seus aplicativos), aparelhos sonoros, receptor/transmissor, 
gravador, agenda eletrônica, tablet, notebook ou similares, calculadora, 
palm-top, relógio com calculadora e/ou receptor, qualquer equipamento 
que possibilite comunicação externa, incorrerá em exclusão do candidato 
do Certame, mesmo que o aparelho esteja dentro do envelope de 
segurança que será distribuído pelo IBAM.

5.13.1. Os celulares e outros aparelhos eletrônicos deverão 
permanecer desligados até a saída do candidato do local de 
realização das provas.

5.13.2. É aconselhável que os candidatos retirem as baterias dos 
celulares, garantindo que nenhum som seja emitido, inclusive 
do despertador caso seja ativado.

5.13.3. O IBAM recomenda que o candidato não leve nenhum dos 
objetos mencionados nos itens anteriores no dia da realização 
das provas.

5.13.4. O Instituto Brasileiro de Administração Municipal não se 
responsabilizará por perda ou extravio de documentos ou 
objetos ocorridos no local de realização das provas, nem por 
danos neles causados.

5.13.5. O IBAM e a Comissão do Concurso Público poderão, no dia da 
realização das provas, solicitar que os candidatos que estejam 
portando mochilas ou grandes volumes, que deixem esses 
pertences aos cuidados do fiscal de sala ou da Coordenação 
do Prédio que tomará providências para que tais materiais 
sejam lacrados, protegidos e mantidos à distância de seus 
usuários, durante a aplicação das provas.

5.14. Durante a prova, não serão permitidas qualquer espécie de consulta 
a códigos, livros, manuais, impressos, anotações e/ou outro tipo de 
pesquisa. 

5.14.1. Quando, após a prova, for constatada, por meio eletrônico, 
estatístico, visual ou grafológico, a utilização de processos 
ilícitos, o candidato terá sua prova anulada e será 
automaticamente eliminado do Concurso.

5.15. Nas provas objetivas, o candidato deverá assinalar as respostas na folha 
de respostas personalizada, único documento válido para a correção 
das provas. O preenchimento da folha de respostas será de inteira 
responsabilidade do candidato que deverá proceder em conformidade 
com as instruções específicas contidas na capa do caderno de questões 
e na folha de respostas.

5.15.1. O candidato deverá ler atentamente as instruções contidas 
na Capa do Caderno de Questões e na Folha de Respostas.

5.15.2. As instruções contidas no Caderno de Questões e na Folha 
de Respostas deverão ser rigorosamente seguidas, sendo o 
candidato único responsável por eventuais erros cometidos.

5.15.3. O preenchimento da folha de respostas será de inteira 
responsabilidade do candidato que deverá proceder em 

conformidade com as instruções específicas contidas na capa 
do caderno de questões e na folha de respostas.

5.15.4. O candidato deverá preencher os alvéolos, na Folha de 
Repostas da Prova Objetiva, com caneta esferográfica de 
tinta preta ou azul.

5.15.5. Não serão computadas questões não assinaladas ou que 
contenham mais de uma marcação, emenda ou rasura, ainda 
que legível.

5.15.6. O candidato não poderá amassar, molhar, dobrar ou, de 
qualquer modo, danificar a Folha de Respostas sob pena 
de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de 
correção da mesma.

5.15.7. Todas as folhas de respostas serão corrigidas por meio de 
processamento eletrônico.

5.15.8. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas 
por erro do candidato.

5.16. O candidato deverá informar ao fiscal de sua sala qualquer irregularidade 
nos materiais recebidos no momento da aplicação das provas não sendo 
aceitas reclamações posteriores.

5.16.1. Nos casos de eventual falta de Caderno de Questões / material 
personalizado de aplicação das provas, em razão de falha de 
impressão, número de provas incompatível com o número de 
candidatos na sala ou qualquer outro equívoco na distribuição 
de prova/material, o IBAM tem a prerrogativa para entregar 
ao candidato prova/material reserva não personalizado 
eletronicamente, o que será registrado em atas de sala e de 
coordenação.

5.17. O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal a Folha de 
Respostas devidamente assinada e identificada com sua impressão 
digital.

5.17.1. Somente após decorrido o tempo de uma hora e meia, o 
candidato poderá deixar a sala de aplicação e levar consigo o 
Caderno de Questões da Prova Objetiva.

5.17.2. Será anulada a prova do candidato que não devolver a sua 
folha de respostas.

5.17.3. Os 02 (dois) últimos candidatos a terminarem as provas 
somente poderão deixar o local de aplicação, juntos.

5.17.4. Não serão disponibilizados Cadernos de Provas por outras 
formas e meios diferentes do descrito no item 5.17.1.

5.17.5. O horário do efetivo início da prova será definido em cada 
sala de aplicação, após os devidos esclarecimentos feitos 
pelo fiscal da sala.

5.18. A candidata que tiver necessidade de amamentar, durante a realização 
das provas, deverá levar um acompanhante com maioridade legal que 
ficará em sala reservada e que será responsável pela guarda da criança.
5.18.1. O acompanhante que ficará responsável pela criança, também 

deverá permanecer no local designado pela Coordenação, e se 
submeterá a todas as normas constantes deste Edital, inclusive 
no tocante ao uso de equipamento eletrônico e celular.

5.18.2. A candidata, nesta condição, que não levar acompanhante, 
não realizará a prova.

5.18.3. Não haverá compensação do tempo de amamentação no 
tempo de duração de prova.

5.18.4. Exceto no caso previsto no item 5.18, não será permitida a 
presença de acompanhante no local de aplicação das provas.

5.19. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a 
aplicação das provas em virtude de afastamento do candidato da sala 
de prova.

5.20. Em razão da Pandemia ocasionada pela disseminação do Coronavírus, 
é obrigatório o uso de máscara e reserva de máscara.

5.20.1. O candidato que utilizar máscara descartável deverá, ao 
término do processo, descartá-la com responsabilidade, 
em lugar seguro e apropriado. A máscara não deverá ser 
descartada no chão do local de aplicação de provas ou em 
qualquer outro lugar onde haja circulação de pessoas. 
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5.20.2. Durante toda aplicação de prova o candidato deverá 
permanecer com a máscara sobre o rosto, cobrindo nariz e 
boca. Somente será permitida a retirada da máscara quando o 
candidato necessitar ingerir algum tipo de líquido e/ou alimento, 
desde que o faça de maneira segura, a fim de contribuir para 
que se evite o risco de contágio dos demais candidatos e 
pessoal envolvido. 

6. DA PROVA DE TÍTULOS

1.1. Haverá prova de Títulos de caráter classificatório para todos os 
candidatos habilitados na prova escrita objetiva na proporção descrita 
no item 5.4 para os cargos de Diretor Escolar e Supervisor de Ensino.

1.2. A prova de títulos visa valorizar a formação acadêmica do candidato.

1.3. Os pontos dos títulos serão somados ao total de pontos obtidos na prova 
escrita objetiva.

1.4. Não haverá desclassificação do candidato pela não apresentação dos 
títulos.

1.5. As datas, horário de apresentação e local para entrega dos títulos 
será o mesmo das Provas Objetivas.

1.6. Serão considerados como títulos apenas os relacionados nas Tabelas 
a seguir, limitada à pontuação total da prova de títulos ao valor máximo 
estabelecido nas Tabelas.

TÍTULOS
VALOR 

UNITÁRIO
(pontos)

VALOR 
MÁXIMO
(pontos)

COMPROVANTES

Doutorado que guarde relação 
direta com as atribuições do cargo 
para o qual o candidato prestará 

a prova.

4,0 5,0

Diploma e/ou 
certificado/certidão 
acompanhados de 
Histórico Escolar

Mestrado que guarde relação 
direta com as atribuições do cargo 
para o qual o candidato prestará 

a prova.

3,0 3,0

Diploma e/ou 
certificado/certidão 
acompanhados de 
Histórico Escolar

Curso de Especialização, Nível 
Superior – Latu-Sensu com carga 

horária mínima de 360 horas, 
que guarde relação direta com as 
atribuições do cargo para o qual o 

candidato prestará a prova.

1,0 2,0

Diploma e/ou 
certificado/certidão 
acompanhados de 
Histórico Escolar

1.7. Somente serão considerados os cursos que tiverem relação direta com 
a área para a qual o candidato está concorrendo e que tenham relação 
com as atribuições do cargo, descritas no Anexo II deste Edital.

1.8. Não serão considerados os cursos de graduação por serem 
requisitos para a investidura no cargo, de formação para o 
magistério superior por se tratarem de habilitação necessária para 
ministrar aulas no ensino superior e os cursos de gerenciamento 
de ensino à distância por se tratarem de habilitação necessária para 
ministrar aulas a distância.

1.9. Quando o documento relativo à formação acadêmica não comprovar 
explicitamente que o título se enquadra na área exigida na Tabela de 
Títulos, o candidato poderá entregar, também, o histórico escolar ou 
declaração da instituição que emitiu o documento, na qual declara a(s) 
áreas(s) de concentração e/ou programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) e/
ou informações complementares que permitam o perfeito enquadramento 
do título. 

1.10. Os comprovantes deverão estar em papel timbrado da instituição, com 
nome, cargo/função e assinatura do responsável, data do documento e, 
no caso de certificado/declaração de conclusão de curso de doutorado ou 
de mestrado, deverá constar a data da homologação do respectivo título; 

1.11. No caso de certificado/declaração de conclusão de curso de pós-
graduação (especialização), deverão constar a carga horária total e o 
período de realização do curso; 

1.12. No histórico escolar, deverá constar o rol das disciplinas com as 
respectivas cargas horárias, notas ou conceitos obtidos pelo aluno e o 
título do trabalho, conforme o caso (monografia, dissertação ou tese). 

1.13. Serão analisados, apenas os títulos que contenham as cargas 
horárias dos cursos e forem apresentados em cópias autenticadas.

1.14. Quando a documentação estiver relacionada a certificados ou diplomas 
de cursos, estes deverão ser apresentados mediante cópia frente e verso, 
devidamente autenticadas em cartório ou cópia simples, mediante 
apresentação da via original para conferência do servidor.

1.15. Todos os títulos deverão ser comprovados por documentos que 
contenham as informações necessárias ao perfeito enquadramento e 
consequente valoração. 

1.16. Os títulos referentes à conclusão de cursos de pós-graduação em nível 
de mestrado ou de doutorado deverão ser de cursos reconhecidos 
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – 
CAPES, do Ministério da Educação ou órgão competente.

1.17. O título de curso realizado no exterior somente será considerado válido se 
o documento estiver traduzido para o Português por tradutor juramentado 
e em conformidade com as normas estabelecidas na Resolução nº 01 
de 03/04/2001 da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional 
de Educação.

1.18. No ato de entrega de títulos, o candidato deverá entregar, preenchido e 
assinado o formulário constante do Anexo IV.

1.18.1. Juntamente com o formulário preenchido deverá ser 
apresentada uma cópia, autenticada em cartório, de cada 
título declarado ou cópia simples, mediante apresentação da 
via original para conferência do servidor. 

1.19. Será admitida a entrega de títulos por intermédio de procurador, desde 
que seja apresentado instrumento público ou particular, que lhe confira os 
poderes específicos necessários, acompanhado de cópias autenticadas 
dos documentos de identidade do candidato e de seu Procurador.

1.19.1. No caso de instrumento público, não há necessidade de 
reconhecimento de firma.

1.19.2. O candidato que ut i l izar procurador assume total 
responsabilidade pelas informações prestadas por ele, arcando 
com as consequências de eventuais erros.

1.20. Somente serão analisados os documentos cujas cópias sejam 
autenticadas (que não serão devolvidas em hipótese alguma) e entregues 
no prazo estabelecido, e em conformidade com as regras dispostas 
neste Capítulo.

1.20.1. Não serão analisados os documentos de cópias simples, 
desacompanhadas da via original para conferência do servidor.

1.21. É vedada a pontuação de qualquer curso/documento que não preencher 
todas as condições previstas neste capítulo.

1.22. O protocolo da relação de títulos, com o carimbo do órgão recebedor 
e assinatura do responsável pelo recebimento dos documentos, será 
entregue ao candidato após o recebimento.

1.23. Entregue a relação dos títulos, não serão aceitos pedidos de inclusão de 
documentos, sob qualquer hipótese ou alegação.

1.24. Em hipótese alguma, serão recebidos títulos apresentados fora do 
prazo, local e horário estabelecidos ou em desacordo com o disposto 
neste capítulo.

1.25. Se comprovada, em qualquer tempo, a irregularidade ou ilegalidade na 
obtenção dos títulos constantes da tabela apresentada no item 6.6, o 
candidato terá anulada a respectiva pontuação e, comprovada a culpa 
do mesmo, será excluído do concurso.

7. DA CLASSIFICAÇÃO

7.1. A Lista de Classificação Final será em ordem decrescente de acordo 
com a nota final, para cada cargo/função.
7.1.1. A nota final dos candidatos será a somatória dos pontos obtidos 

na prova objetiva e de títulos, se for o caso.

7.1.2. Serão emitidas três listas: uma geral, contendo todos os 
candidatos habilitados e duas especiais, sendo uma para os 
candidatos com deficiência e a outra para os candidatos negros 



65BERTIOGA, 15 DE OUTUBRO DE 2021 - BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO - Nº 1018

e afrodescendentes. 

7.1.3. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de 
candidatos com deficiência e/ou negros e afrodescendentes, 
será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral.

7.2. Em caso de igualdade da classificação, na Lista de Classificação Final 
serão aplicados os seguintes critérios de desempate: 

a) candidato com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da 
Lei Federal nº 10.741/2003, entre si e frente aos demais, sendo que será 
dada preferência ao de idade mais elevada;

b) candidato com maior número de acertos na parte de conhecimentos 
específicos;

c) candidato com maior número de acertos na parte de língua portuguesa 
da prova;

d) candidato mais idoso entre os candidatos com idade inferior a 60 (sessenta) 
anos;

e) candidato que tiver exercido a função de jurado, a partir da vigência da 
Lei Federal nº 11.689/2008 e até o último dia do período das inscrições 
para este Concurso Público desde que obedecidas as regras estabelecidas 
neste Edital para utilização desse critério de desempate;

f) sorteio com a participação dos candidatos envolvidos, e que ocorrerá no 
momento da convocação para posse.

7.3. No ato da inscrição, o candidato fornecerá as informações necessárias 
para fins de desempate, estando sujeito às penalidades impostas pela 
Prefeitura Municipal, em caso de inverídicas.

7.4. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de 
classificação no Concurso Público, valendo para esse fim, a Classificação 
divulgada na internet.

8. DOS RECURSOS

8.1. O prazo para interposição de recurso será de 2 (dois) dias úteis do fato 
que lhe deu origem, a contar do dia da divulgação/ocorrência do evento 
que motivou a reclamação.

8.2. Para a interposição de recurso referente ao edital de abertura, isenção, 
aplicação da prova objetiva, gabarito, notas das provas e de classificação 
final, o candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço 
eletrônico www.ibamsp-concursos.org.br, no link “recursos” e preencher 
o formulário/tela próprio disponibilizado para o recurso e enviá-lo das 09 
às 16h de cada dia, devendo o candidato utilizar um formulário/tela para 
cada questão no caso de recurso contra o gabarito, respeitando o limite 
máximo de 2.500 caracteres para cada formulário, quando for o caso.

8.3. Somente serão considerados os recursos interpostos para a fase a que 
se referem e no prazo estipulado neste Edital, não sendo aceitos recursos 
interpostos em prazo destinado a evento diverso daquele em andamento.

8.4. Será liminarmente indeferido o recurso:

a) que não estiver devidamente fundamentado ou não possuir 
argumentação lógica e consistente que permita sua adequada 
avaliação;

b) que for apresentado fora do prazo a que se destina ou relacionado 
a evento diverso;

c) interposto por outra via, diferente da especificada neste Capítulo;
d) que apresentar contestação referente a mais de uma questão no 

mesmo formulário, devendo o candidato utilizar um formulário para 
cada questão, objeto de questionamento;

e) cuja fundamentação não corresponda à questão recorrida;

f) cujo teor desrespeite a Banca Examinadora;

g) contra terceiros;

h) em coletivo;

i) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste 
Capítulo e nas instruções constantes dos Editais de divulgação dos 
eventos.

8.5. Não haverá segunda instância de recurso administrativo; re-análise de 
recurso interposto ou pedidos de revisão de recurso.

8.6. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos 

a todos os candidatos presentes à prova independente de terem recorrido.

8.7. Caso haja alteração no gabarito divulgado por força de impugnações 
ou correção, as provas serão corrigidas de acordo com as alterações 
promovidas, considerando-se as marcações feitas pelos candidatos na(s) 
alternativa(s) considerada(s) correta(s) para a questão.

8.8. A anulação de questão não acarreta atribuição de pontos adicionais, 
além daqueles a que o candidato prejudicado tem direito.

8.9. No caso de procedência de recurso interposto dentro das especificações, 
poderá eventualmente haver alteração dos resultados obtidos pelo 
candidato em qualquer etapa ou ainda poderá ocorrer a desclassificação 
do mesmo.

8.10. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo 
estabelecido e que possuírem fundamentação e argumentação lógica e 
consistente, que permita sua adequada avaliação.

8.11. Não serão respondidos os recursos interpostos em prazo destinado a 
evento diverso do questionado, sendo considerados extemporâneos.

8.12. O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos recursos 
interpostos e as provas objetivas serão corrigidas de acordo com as 
alterações promovidas.

8.13. A decisão do deferimento ou indeferimento de recurso, das diversas 
etapas do Concurso Público, será irrecorrível e será divulgada nos sites 
da Prefeitura (www.bertioga.sp.gov.br) e disponibilizados no site do IBAM 
(www.ibamsp-concursos.org.br).

8.14. A Comissão Especial de Concurso Público constitui última instância 
para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não 
caberão recursos adicionais.

8.15. A interposição de recursos não obsta o regular andamento do cronograma 
do Concurso

9. DO PROVIMENTO DOS CARGOS 

9.1. Os candidatos habilitados serão nomeados a critério da Administração, 
conforme o número de vagas existentes e seguindo rigorosamente a 
ordem de classificação final, respeitando-se o percentual de 5% (cinco por 
cento) das vagas existentes para os candidatos portadores de deficiência, 
conforme a Lei Municipal nº 850/09.

9.2. Somente será investido em cargo público o candidato que for julgado 
apto física e mentalmente para o exercício do cargo, após submeter-se 
ao exame médico pré-admissional, de caráter eliminatório, a ser realizado 
pela Prefeitura do Município de Bertioga ou por sua ordem, por ocasião 
da nomeação.

9.3. A convocação dos classificados para a realização do exame médico pré-
admissional e para a posse no cargo será feita exclusivamente por meio 
do Boletim Oficial do Município de Bertioga- BOM, que estabelecerá o 
horário, dia e local para apresentação do candidato.

9.4. Perderá os direitos decorrentes do Concurso, não cabendo recurso, o 
candidato que:

a) Não comparecer na data, horário e local estabelecido na convocação;

b) Não aceitar as condições estabelecidas para o exercício do cargo, 
pela Prefeitura do Município de Bertioga;

c) Recusar a nomeação, ou consultado e nomeado, deixar de tomar posse 
ou não entrar em exercício nos prazos estabelecidos pela legislação 
municipal vigente.

9.5. Após a nomeação, no momento da posse, o candidato deverá entregar 
a documentação comprobatória das condições previstas no Capítulo 
2 - Das Inscrições.

9.6.  É facultado à Prefeitura do Município de Bertioga exigir dos candidatos 
nomeados, além da documentação prevista no Capítulo 2, outros 
documentos que julgar necessário.
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9.7. A falta de comprovação pelo candidato, das informações utilizadas 
inclusive para o desempate, descritas no Capítulo 07, item 7.2, acarretará 
a anulação da portaria de nomeação.

9.8. O candidato não poderá alegar desconhecimento destes meios de 
convocação caso não compareça na data e horários determinados nos 
editais publicados.

9.9. Caracterizará desistência do candidato o não comparecimento no dia e 
horário mencionados nos Editais.

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes 
instruções e a tácita aceitação das condições do Concurso, tais 
como se acham estabelecidas no Edital de Abertura e nas normas 
legais pertinentes, bem como em eventuais aditamentos e instruções 
específicas para a realização do certame, acerca das quais não poderá 
alegar desconhecimento.

10.1.1. A aceitação dos termos deste edital visa também registrar 
a manifestação livre e inequívoca pela qual o candidato 
concorda com o tratamento dos seus dados pessoais para 
finalidade específica, em conformidade com a Lei n° 13.709 
– Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). 

10.2. Não será fornecida informação relativa à convocação, ao resultado das 
provas e resultado final via telefone ou e-mail, bem como atestados ou 
declarações pela participação no Certame.

10.3. No dia da realização das provas não serão fornecidas, por qualquer 
membro da equipe de aplicação ou pelas autoridades presentes, 
informações referentes ao conteúdo das provas ou os critérios de 
avaliação e classificação.

10.4. Motivará a eliminação do candidato do Concurso Público (sem prejuízo 
das sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer 
das normas definidas neste Edital e/ou em outros relativos ao Concurso, 
nos comunicados, nas instruções aos candidatos e/ou nas instruções 
constantes da Prova), o candidato que:

a) apresentar-se após o horário estabelecido para fechamento dos 
portões do prédio, inadmitindo-se qualquer tolerância;

b) não comparecer às provas seja qual for o motivo alegado;

c) apresentar-se em local diferente da convocação oficial;
d) não apresentar o documento que bem o identifique;
e) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal;
f) ausentar-se do local de provas antes do tempo mínimo de permanência;

g) ausentar-se da sala de provas levando folha de respostas ou outros 
materiais não permitidos, sem autorização;

h) estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte;

i) for apanhado em flagrante tentativa de burla, fraude ou falsificação na 
realização da prova, sem prejuízo da deflagração do procedimento 
cabível;

j) for surpreendido em comunicação com outras pessoas, dando ou 
recebendo auxílio para a execução das provas, ou utilizando-se de 
livros, notas ou impressos não permitidos ou máquina calculadora 
ou similar;

k) estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento 
eletrônico ou de comunicação;

l) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em 
comportamento indevido e descortês a qualquer pessoa envolvida 
na aplicação das provas ou com os demais candidatos;

m) prestar, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;

n) descumprir qualquer regra estabelecida neste Edital, nas retificações 
e no Edital de Convocação para a realização das provas.

10.5. A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de documentos, ou outras 
irregularidades constatadas no decorrer do processo, verificadas a 
qualquer tempo, acarretará a nulidade da inscrição, prova ou a admissão 
do candidato, sem prejuízo das medidas de ordem administrativa, cível 
ou criminal cabíveis.

10.6. Todos os atos relativos ao presente Concurso, convocações, avisos e 

extratos de resultados até sua homologação serão divulgados nos sites 
do IBAM www.ibamsp-concursos.org.br e da Prefeitura www.bertioga.
sp.gov.br, sendo de responsabilidade do candidato acompanhar todos 
os atos relativos ao Concurso Público por esses meios.

10.7. Os editais completos serão divulgados nos sites do IBAM e da Prefeitura.

10.8. Compete à banca examinadora a deliberação sobre o grau de dificuldade 
da prova e a quantidade de questões por assunto.

10.9. A Prefeitura Municipal de Bertioga e o IBAM se eximem das despesas 
decorrentes de viagens e estadas dos candidatos para comparecimento 
a qualquer prova do Concurso Público, bem como objetos pessoais 
esquecidos e danificados nos locais de prova.

10.10. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 
acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhes 
disser respeito circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a 
ser publicado, sendo do candidato a responsabilidade de acompanhar 
pelos sites do IBAM e da Prefeitura, as eventuais retificações.

10.11. Não serão fornecidas informações e documentos pessoais de candidatos 
a terceiros, em atenção ao disposto no artigo 31 da Lei Federal nº 12.527 
de 18 de novembro de 2011.

10.12. A Prefeitura Municipal de Bertioga e o Instituto Brasileiro de Administração 
Municipal não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas 
e outras publicações referentes a este Concurso.

10.13. Decorrido um ano de sua homologação os registros escritos pertinentes 
a este concurso público, serão encaminhados à Municipalidade para 
atendimento ao disposto na Lei nº 12.682/12.

10.14. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital de Concurso 
Público, perante a Prefeitura Municipal, o candidato que não o fizer até 
o segundo dia útil, após a publicação do mesmo.

10.15. O prazo de validade deste Concurso é de 02 (dois) anos, a contar 
da data de homologação, prorrogável por igual período, a juízo da 
Administração Municipal.

10.16. O resultado final do Concurso será homologado pela Prefeitura Municipal.

10.17. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão designada para a 
realização do presente Concurso Público.

10.18. Fica estabelecido por este edital, o foro da Comarca de Bertioga para 
dirimir qualquer pendência relativa ao presente concurso, à exceção de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Bertioga, 15 de outubro de 2021
FÁBIO B. GOMES LEITE

Diretor de Departamento de Recursos Humanos

MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES MARTINS DINIZ

Secretária de Administração e Finanças

ANEXO I – SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
CONCURSO PÚBLICO 02/2021

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES

ARQUITETO
Elaborar, executar e dirigir projetos arquitetônicos, viários, de edifícios, interiores, monumentos 
e outras obras, estudando características e preparando programas e métodos de trabalho, para 
permitir a sua construção, montagem e manutenção; planejar as plantas e especificações do 
projeto, aplicando princípios arquitetônicos, funcionais e estéticos, para integrá-los dentro do espaço 
físico; prestar assistência técnica às obras em construção, mantendo contato com empreiteiros, 
fornecedores e projetistas, para assegurar a coordenação de todos os aspectos do projeto e a 
observância às normas e especificações contratuais;  efetuar vistorias, perícias, avaliação de 
imóveis, arbitramento, para emitir laudos e pareceres técnicos;  preparar as previsões detalhadas 
das necessidades da construção, determinando e calculando materiais, mão-de-obra e respectivos 
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custos, tempo de duração e outros elementos, para estabelecer recursos necessários à realização 
dos projetos; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

ASSISTENTE SOCIAL 
Organizar a participação dos indivíduos em grupo, desenvolvendo suas potencialidades e 
promovendo atividades educativas, recreativas e culturais, para assegurar o progresso coletivo e a 
melhoria do comportamento individual; programar a ação básica de uma comunidade nos campos 
social, médico e outros, através da análise dos recursos e das carências sócio-econômicas dos 
indivíduos e da comunidade, de forma a orientá-los e promover seu desenvolvimento; planejar, 
executar e analisar pesquisas sócio-econômicas, educacionais e outras, utilizando técnicas 
específicas para identificar necessidades e subsidiar programas educacionais, habitacionais, de 
saúde e formação de mão-de-obra; efetuar triagem nas solicitações de ambulância, remédios, 
gêneros alimentícios, recursos financeiros e outros, prestando atendimento na medida do possível; 
acompanhar casos especiais como problemas de saúde, relacionamento familiar, drogas, alcoolismo 
e outros, sugerindo o encaminhamento s órgãos competentes de assistência, para possibilitar 
atendimento dos mesmos; executar as demais atribuições previstas no Código de Ética e Lei do 
Exercício Profissional.

BIÓLOGO
Promover a realização de preparados e meios de cultura; emitir e assinar laudos pertinentes 
do setor; realizar a execução de análises laboratoriais nos diversos setores e subsetores do 
laboratório; prover o setor de material e equipamentos necessários para a execução das atividades 
laboratoriais, bem como, realizar o controle de qualidade dos serviços prestados; executar as 
demais atribuições previstas no Código de Ética e Lei do Exercício Profissional e outras tarefas 
correlatas determinadas pelo superior.

CONTADOR
Escritura, analiticamente, os atos ou fatos administrativos, efetuando os correspondentes 
lançamentos contábeis, para possibilitar o controle contábil e orçamentário; promover a prestação, 
acertos e conciliação de contas em geral, conferindo saldos, localizando e retificando possíveis 
erros, para assegurar a correção de operações contábeis; examinar empenhos de despesa, 
verificando a classificação e a existência de recursos nas dotações orçamentárias, para o 
pagamento dos compromissos assumidos; elaborar demonstrativos contábeis mensais, trimestrais, 
semestrais e anuais, relativos à execução orçamentária e financeira, em consonância com leis, 
regulamentos e normas vigentes, para apresentar resultados da situação patrimonial, econômica 
e financeira; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

DIRETOR DE ESCOLA 
Planejar, organizar e coordenar a execução dos programas de ensino e os serviços administrativos, 
como a elaboração de currículo, calendário escolar e a organização das atividades administrativas, 
para assegurar bons índices de rendimento escolar; analisar o plano de organização das 
atividades dos professores como distribuição de turnos, horas/aula, disciplinas e turmas sob 
sua responsabilidade, examinando todas suas implicações, para verificar sua adequação às 
necessidades do ensino; coordenar os trabalhos administrativos. Supervisionando a admissão 
de alunos, previsão de materiais e equipamentos, providenciando alimentos e transporte para os 
alunos, a fim de assegurar a regularidade no funcionamento da entidade que dirige; comunicar 
às autoridades de ensino ou à diretoria-geral, os trabalhos pedagógico-administrativos da escola, 
enviando relatórios ou prestando pessoalmente os esclarecimentos solicitados, para possibilitar 
o controle do processo educativo; estabelecer o regulamento da escola, traçando normas de 
disciplina, higiene e comportamento, para propiciar ambiente adequado à formação física, mental 
e intelectual dos alunos; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

ENFERMEIRO 
Executar diversas tarefas de enfermagem como: administração de sangue e plasma, controle 
de sinais vitais, aplicação de respiradores artificiais e outros tratamentos, pondo em prática seus 
conhecimentos técnicos para proporcionar o bem-estar físico, mental e social s pacientes; cuidados 
diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida; prestar cuidados de enfermagem 
de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de 
tomar decisões imediatas; prestar primeiros socorros no local de trabalho, em caso de acidentes 
ou doença, fazendo curativos ou imobilizações especiais, administrando medicamentos, para 
posterior atendimento médico; supervisionar a equipe de enfermagem, treinando, coordenando e 
orientando sobre o uso de equipamento, medicamentos e materiais mais adequados de acordo 
com a prescrição do médico, para assegurar o tratamento  paciente; manter os equipamentos 
e aparelhos em condições de uso imediato, verificando periodicamente seu funcionamento e 
providenciando sua substituição ou conserto, para assegurar o desempenho adequado dos 
trabalhos de enfermagem; supervisionar e manter salas, consultórios e demais dependências 
em condições de uso, assegurando sempre a sua higienização e limpeza dentro dos padrões 
de segurança exigidos; promover a integração da equipe como unidade de serviço, organizando 
reuniões para resolver os problemas que surgem, apresentando soluções através de diálogo com 
os funcionários e avaliando os trabalhos e as diretrizes; desenvolver o programa de saúde da 
mulher, orientações sobre planejamento familiar, às gestantes, sobre os cuidados na gravidez, 
a importância do pré-natal, etc; efetuar trabalho com crianças para prevenção da desnutrição, 
desenvolvendo programa de suplementação alimentar; executar programas de prevenção de 

doenças em adultos, identificação e controle de doenças como diabetes e hipertensão; supervisionar 
e executar todos os programas relacionados às doenças infecto-contagiosas e agravos à saúde, 
bem como notificar os casos  Serviço de Vigilância Epidemiológica através da ficha de investigação 
individual; desenvolver o programa com adolescentes, trabalho de integração familiar, educação 
sexual, prevenção de drogas, etc; executar a supervisão das atividades desenvolvidas nas Unidades 
de Saúde, controle de equipamentos e materiais de consumo; fazer cumprir o planejamento e os 
projetos desenvolvidos no início do ano; participar de reuniões de caráter administrativo e técnico 
de enfermagem, visando o aperfeiçoamento dos serviços prestados; efetuar e registrar todos os 
atendimentos, tratamentos executados e ocorrências verificadas em relação  paciente, anotando em 
prontuários, ficha de ambulatório, relatório de enfermagem da unidade, para documentar a evolução 
da doença e possibilitar o controle de saúde; fazer estudos e previsão de pessoal e materiais 
necessários às atividades, elaborando escalas de serviço e atribuições diárias, especificando e 
controlando materiais permanentes e de consumo para assegurar o desempenho adequado dos 
trabalhos de enfermagem; elaborar prescrição da assistência de enfermagem; executar as demais 
atribuições previstas no Código de Ética e Lei do Exercício Profissional; executar outras tarefas 
correlatas determinadas pelo superior imediato.

ENGENHEIRO CIVIL
Elaborar projeto de construção, preparando plantas e especificações da obra, indicando tipos 
e qualidades de materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários e efetuando um cálculo 
aproximado dos custos, para submeter à apreciação; supervisionar e fiscalizar obras, serviços 
de terraplanagem, projetos de locação, projetos de obras viárias, observando o cumprimento 
das especificações técnicas exigidas, para assegurar os padrões de qualidade e segurança; 
proceder a uma avaliação geral das condições requeridas para a obra, estudando o projeto e 
examinando as características do terreno disponível, para determinar o local mais apropriado para 
a construção; calcular os esforços e deformações previstas na obra projetada ou que afetem a 
mesma, consultando tabelas e efetuando comparações, para apurar a natureza e especificação 
dos materiais que devem ser utilizados na construção; elaborar relatórios, registrando os trabalhos 
executados, as vistorias realizadas e as alterações ocorridas em relação s projetos aprovados; 
executar as demais atribuições previstas no Código de Ética e Lei do Exercício Profissional;  
executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

FISCAL 
Vistoriar imóveis em construção, verificando se os projetos estão aprovados e com a devida licença, 
para possibilitar e assegurar o uso dos mesmos; efetuar levantamento dos imóveis, verificando 
as áreas existentes, para sua atualização cadastral; fiscalizar estabelecimentos comerciais, 
industriais, diversões públicas e outros, verificando a correta inscrição quanto  tipo de atividades 
para o recolhimento de tributos municipais, visando o cumprimento das normas legais; efetuar 
comandos gerais, autuando ambulantes e comerciantes em feiras livres e logradouros públicos, que 
exercem atividades sem a devida licença, para evitar fraudes e irregularidades que prejudiquem 
o erário público; executar tarefas referentes  controle e fiscalização sobre o horário do comércio, 
acompanhando e sugerindo normas de procedimento, para assegurar seu funcionamento; atender 
às reclamações do público em geral quanto s problemas que possam prejudicar o seu bem-
estar, segurança e tranquilidade, com referência às residências, s estabelecimentos comerciais, 
às industriais ou s prestadores de serviços, visando a segurança da comunidade; fiscalizar os 
estabelecimentos comerciais, quanto à higiene e  bem-estar social dos ocupantes, vistoriando suas 
dependências, fazendo cumprir as disposições do Código de Posturas; executar a fiscalização de 
trânsito nas vias públicas municipais; executar a fiscalização nas áreas de preservação ambiental 
do Município; autuar e notificar os munícipes que cometeram infrações e informando-os sobre a 
legislação vigente, visando à regularização da situação e o cumprimento da lei; executar outras 
tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

MÉDICO DO TRABALHO
Examinar o servidor, auscultando-o, executando palpações e percutes, por meio de estetoscópio 
e de outros aparelhos específicos, para verificar a presença de  anomalias e distúrbios, a fim de 
avaliar-lhe as condições de saúde e estabelecer o diagnóstico; executar exames periódicos de 
todos os servidores, ou em especial daqueles expostos a maior risco de acidente do trabalho 
ou de doenças profissionais, fazendo o exame clínico e interpretando resultados de exames 
complementares, para controlar as condições de saúde dos mesmos e assegurar a continuidade 
operacional de órgão público; executar exames médicos especiais nos servidores do sexo feminino, 
idosos ou portadores de subnormalidades, fazendo anamnese, exame clínico e interpretando os 
resultados dos exames complementares, para detectar prováveis danos à saúde em decorrência 
do trabalho que executam e instruir a Administração Municipal para a readaptação em outra 
função; fazer acompanhamento em casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas de 
saúde, orientando e executando a terapêutica adequada, para prevenir conseqüências mais graves  
servidor público; avaliar, juntamente com outros profissionais, condições de insegurança, visitando 
periodicamente  os locais de trabalho, para sugerir à direção do órgão público medidas destinadas 
a remover ou atenuar os riscos existentes; participar, juntamente com outros profissionais, da 
elaboração e execução de programas de proteção à saúde dos trabalhadores, analisando em 
conjunto os riscos, as condições de trabalho, para sugerir a direção do órgão público medidas 
destinadas a remover ou atenuar os riscos existentes; participar do planejamento e execução de 
programas de treinamento de equipes de atendimento de emergência, avaliando as necessidades 
e ministrando aulas, para capacitar o pessoal  incumbido de prestar os primeiros socorros em 
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casos de acidentes graves e catástrofes; participar de inquéritos sanitários, levantamento de 
doenças profissionais, lesões traumáticas e estudos epidemiológicos, elaborando e preenchendo 
formulários próprios e estudando dados estatísticos, para estabelecer medidas destinadas a 
reduzir a morbidade e a mortalidade decorrentes de acidentes do trabalho, doenças profissionais 
e doenças de natureza não-ocupacional;  participar de estudos das atividades realizadas pela 
Administração Pública, analisando as exigências psicossomáticas de cada atividade, para 
elaboração das análises  profissiográficas;  proceder s exames médicos destinados à admissão 
do candidato habilitado  serviço público municipal, para possibilitar a avaliação para declara-lo 
apto para o ingresso; elaborar, quando solicitado, laudos periciais sobre acidentes de trabalho, 
condições de insalubridade e penosidade e doenças profissionais, fornecendo subsídios para 
tomada de decisões em questões específicas relacionadas às normas de segurança, higiene e 
medicina do trabalho; executar outras tarefas determinadas pelo superior imediato.

MÉDICO VETERINÁRIO
Planejar e desenvolver campanhas e serviços de fomento e assistência técnica relacionados a 
animais e à Saúde Pública, valendo-se dos levantamentos de necessidades e do aproveitamento 
de recursos orçamentários existentes; efetuar profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças 
de animais realizando exames clínicos e de laboratório, para assegurar a sanidade individual e 
coletiva desses animais, bem como colher material e procedendo a análise anatomo-patológica, 
histopatológica, hematológica e imunológica, a fim de estabelecer o diagnóstico e a terapêutica; 
promover campanhas de vacinação animal, garantindo o controle da raiva animal, entre outras 
zoonoses, assim como participar das atividades promovidas pela Gerência de Saúde no combate 
e controle de vetores; controlar e fiscalizar os serviços de apreensão de animais de grande e 
pequeno porte; desenvolver e executar programas de nutrição animal, formulando e balanceando 
as rações, para baixar o índice de converso alimentar, prevenir doenças, carências e aumentar a 
produtivamente; promover a inspeção e fiscalização sanitária nos locais de produção, manipulação, 
armazenamento e comercialização dos produtos de origem animal, bem como de sua qualidade, 
determinado visita no local, para fazer cumprir a legislação pertinente; executar as demais 
atribuições previstas no Código de Ética e Lei do Exercício Profissional; executar outras tarefas 
correlatas determinadas pelo superior imediato.

ODONTÓLOGO 
Examinar os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos por via direta, para verificar a presença 
de cáries e outras afecções; identificar as afecções quanto à extensão e profundidade, valendo-
se de instrumentos especiais, exames radialógicos e laboratoriais, para estabelecer o plano de 
tratamento; executar serviços de extrações, utilizando boticões, alavancas e outros instrumentos, 
para prevenir infecções mais graves; restaurar as cáries dentárias, empregando instrumentos, 
aparelhos e substâncias especiais para evitar o agravamento do processo e estabelecer a forma 
e função de dente; fazer limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo tártaro, para eliminar 
a instalação de focos e infecção; executar serviços inerentes  tratamento da afecções da boca, 
usando procedimentos clínicos, cirúrgicos e protéticos, para promover a conservação de dentes 
e gengivas; verificar os dados de cada paciente, registrando os serviços a executar e os já 
executados, utilizando fichas apropriadas, para acompanhar a evolução do tratamento; orientar a 
comunidade quanto à prevenção das doenças da boca e seus cuidados, coordenando a Campanha 
de Prevenção da Saúde Bucal, para promover e orientar o atendimento a população em geral; 
zelar pelos instrumentos utilizados no consultório, limpando-os e esterilizando-os, para assegurar 
sua higiene e utilização; executar as demais atribuições previstas no Código de Ética e Lei do 
Exercício Profissional; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

PSICÓLOGO
Prestar atendimento à comunidade e s casos encaminhados à unidade de saúde, visando o 
desenvolvimento psíquico, motor e social do indivíduo, em relação à sua integração à família 
e à sociedade; prestar atendimento s casos de saúde mental como toxicômanos, alcoólatras, 
organizando-os em grupos homogêneos, desenvolvendo técnicas de terapia de grupo, para 
solução dos seus problemas; prestar atendimento psicológico na área educacional, visando 
o desenvolvimento psíquico, motor e social das crianças e adolescentes em relação a sua 
integração à escola e à família, para promover o seu ajustamento; organizar e aplicar testes, 
provas e entrevistas, realizando sondagem de aptidões e capacidade profissional, objetivando o 
acompanhamento do pessoal para possibilitar maior satisfação no trabalho; efetuar análises de 
ocupação e acompanhamento de avaliação de desempenho pessoal, colaborando com as equipes 
multiprofissionais, aplicando testes, métodos ou técnicas da psicologia aplicada no trabalho; 
executar as atividades relativas  recrutamento, seleção, orientação e treinamento profissional, 
realizando a identificação e análise de funções.

SECRETÁRIO DE ESCOLA
Organizar e manter atualizados os prontuários dos alunos, procedendo  registro e escrituração 
relativos à vida escolar, bem como o que se refere à matrícula, freqüência e histórico escolar, para 
facilitar a identificação de aptidões, interesse e comportamento dos mesmos; executar tarefas 
relativas à anotação, organização de documentos e outros serviços administrativos, procedendo 
de acordo com normas específicas, para agilizar o fluxo de trabalhos dentro da secretaria; 
supervisionar e orientar os demais servidores na execução das atividades de secretaria, como 
redigir correspondências, verificar a regularidade da documentação referente à transferência de 
alunos, registros de documentos, para assegurar o funcionamento eficiente da unidade; elaborar 

propostas das necessidades de material permanente e de consumo, submetendo à aprovação do 
diretor, para atender às necessidades da unidade; executar outras tarefas correlatas determinadas 
pelo superior imediato.

SUPERVISOR DE ENSINO 
Realizar estudos e pesquisas relacionadas às atividades de ensino, utilizando documentação 
científica e outras fontes de informações, analisando os resultados dos métodos empregados, 
para ampliar o próprio campo de conhecimento; colaborar na fase de elaboração do currículo 
pleno da escola, orientando e opinando sobre suas implicações no processo de orientação 
educacional, para contribuir no planejamento do sistema de ensino; avaliar os resultados das 
atividades pedagógicas, analisando conceitos emitidos sobre os alunos e problemas surgidos, 
para aferir a eficácia dos métodos aplicados; zelar pelo constante aperfeiçoamento do pessoal 
docente, levando-os a participar do programa de treinamento e reciclagem, para manter o processo 
educativo em um bom nível.

TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
Executar e supervisionar a escrituração de livros contábeis, atentando para a transcrição correta de 
dados contidos nos documentos originais, para fazer cumprir as exigências legais e administrativas; 
examinar empenhos de despesas, verificando a classificação e a existência de recursos nas 
dotações orçamentárias, para apropriar custos de bens e serviços; elaborar balancetes, balanços 
e outros demonstrativos contábeis, aplicando as técnicas apropriadas para apresentar resultados 
parciais e totais da situação patrimonial, econômica e financeira da organização; controlar os 
trabalhos de análise e conciliação de contas, conferindo os saldos, localizando e retificando 
possíveis erros, para assegurar a correção das operações contábeis; executar outras tarefas 
correlatas determinadas pelo superior imediato.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Executar e supervisionar serviços de enfermagem, empregando processos de rotina e específicos, 
para possibilitar a proteção e recuperação da saúde do paciente: executar diversas tarefas de 
enfermagem, como administração de sangue e plasma, controle de pressão venosa, monitorização 
e aplicação de respiradores artificiais, prestação de cuidados de conforto, movimentação ativa e 
passiva e de higiene pessoal, aplicação de diálise peritonial, gasoterapia, cateterismo, instilações, 
lavagens de estômago, vesicais e outros tratamentos, valendo-se dos seus conhecimentos 
técnicos, para proporcionar o maior grau possível de bem-estar físico, mental e social s pacientes; 
executar tarefas complementares tratamento médico especializado, em casos de cateterismos 
cardíacos, transplantes de órgãos, hemodiálise e outros, preparando o paciente, o material e o 
ambiente, para assegurar maior eficiência na realização dos exames e tratamentos; efetuar testes 
de sensibilidade, aplicando substâncias alergênicas e fazendo leituras das reações, para obter 
subsídios e diagnósticos; fazer curativos, imobilizações especiais e tratamento em situações de 
emergência, empregando técnicas usuais ou específicas, para atenuar as conseqüências dessas 
situações; adaptar o paciente  ambiente hospitalar e s métodos terapêuticos que lhe são aplicados, 
realizando entrevistas de admissão, visitas diárias e orientando- o, para reduzir sua sensação de 
insegurança e sofrimento e obter sua colaboração no tratamento; prestar cuidados post mortem 
como enfaixamentos e tamponamentos, utilizando algodão, gaze e outros materiais, para evitar 
eliminação de secreções e melhorar a aparência do cadáver; proceder à elaboração, execução 
ou supervisão e avaliação de planos de assistência a pacientes geriátricos, observando-os 
sistematicamente, realizando entrevistas e prestando cuidados diretos s mesmos, para auxiliá-los 
nos processos de adaptação e reabilitação; requisitar e controlar entorpecentes e psicotrópicos, 
apresentando a receita médica devidamente preenchida e dando saída no “livro de controle”, para 
evitar desvios dos mesmos e atender às disposições legais; registrar as observações, tratamentos 
executados e ocorrências verificadas em relação  paciente, anotando-as no prontuário hospitalar, 
ficha de ambulatório, relatório de enfermagem da unidade ou relatório geral, para documentar a 
evolução da doença e possibilitar o controle da saúde. Pode colaborar em estudos de controle e 
previsão de pessoal e material necessários às atividades. Pode planejar e administrar serviços em 
unidade de enfermagem ou instituições de saúde; executar outras tarefas correlatas determinadas 
pelo superior imediato.

TERAPEUTA OCUPACIONAL
Prestar atendimento à comunidade e s casos encaminhados à unidade de saúde, que necessitam 
de terapia, estabelecendo tarefas de acordo com as prescrições médicas; organizar, preparar e 
executar programas ocupacionais, baseando-se em características e sintomas dos casos em 
tratamento, para propiciar s pacientes uma terapêutica que possa despertar, desenvolver, ou 
aproveitar seu interesse por determinados trabalhos; planejar, executar ou supervisionar trabalhos 
individuais em pequenos grupos, desenvolvendo no paciente atividades criativas, estabelecendo 
as tarefas de acordo com as prescrições médicas, para possibilitar a redução ou a cura das 
deficiências do paciente e melhorar o seu estado; dirigir e orientar os trabalhos, supervisionando 
os pacientes na execução das tarefas, auxiliando-os no desenvolvimento de programas, a fim de 
apressar sua reabilitação; executar as demais atribuições previstas no Código de Ética e Lei do 
Exercício Profissional; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
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ANEXO II – PROGRAMAS DAS PROVAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
CONCURSO PÚBLICO 02/2021

CONHECIMENTOS BÁSICOS 

Arquiteto, Assistente Social, Biólogo, Contador, Diretor de escola, 
Enfermeiro, Engenheiro Civil, Médico do trabalho, médico veterinário, 
Odontólogo, Psicólogo, Supervisor de Ensino, Terapeuta Ocupacional

Português:
Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de texto, 
conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação 
da Ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes gramaticais; 
Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência 
nominal e verbal.

Fiscal, Secretário de escola, Técnico em contabilidade, Técnico em 
enfermagem

Português:
Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de texto, 
conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação 
da Ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes gramaticais; 
Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência 
nominal e verbal.

Matemática:
Teoria dos Conjuntos; Conjuntos dos números Reais (R): operações, propriedades 
e problemas; Cálculos Algébricos; Grandezas Proporcionais - Regra de 
Três Simples e Composta; Porcentagem e Juro Simples; Sistema Monetário 
Brasileiro; Equação do Primeiro e Segundo Graus - problemas; Sistema Decimal 
de Medidas (comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo) - 
transformação de unidades e resolução de problemas; Geometria: ponto, reta, 
plano – ângulos, polígonos, triângulos, quadriláteros, circunferência, círculo e 
seus elementos respectivos – figuras geométricas planas (perímetros e áreas) – 
sólidos geométricos (figuras espaciais): seus elementos e volumes; Funções do 
1º e 2º graus; Sequências, Progressões Aritméticas e Geométricas. Resolução 
de problemas.

CONHECIMENTOS GERAIS (todos os cargos) 
Conhecimentos histórico, geográfico e atualidades sobre o município de Bertioga: 
Localização geográfica; Aspectos socioeconômicos; Aspectos fisiográficos; 
Geologia; Recursos hídricos: História: História do município, da emancipação 
até os dias atuais; Principais fatos históricos ocorridos no município. Política: 
História política do município; Emancipação política; Poder Executivo Municipal; 
Gestões administrativas; Poder Legislativo Municipal. Conteúdo disponível em: 
http://www.bertioga.sp.gov.br/cidadao/historia/

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

ARQUITETO
Conhecimento sobre materiais de construção e ensaios; 

Estabilidade das construções; Estruturas – concreto, madeira e metálica; 
Instalações hidráulicas e elétricas; Higiene da habitação; Urbanismo; 
Solos; Licitação e contratos administrativos (Lei Federal nº 8.666, 
de 1993); conhecimento sobre as Lei Municipais: Leis municipais 
316/98,317/98,155/20,1400/20, Lei de parcelamento, uso e ocupação 
do solo; Código de Obras e Edificações.
Sistema Operacional Microsoft Windows; Microsoft Office: Editor de textos Word 
e Planilha Excel; Internet e ferramentas Microsoft Office (versões 2010, 2013 e/
ou 2016). Conhecimento de AutoCad e Sistema Revit.

ASSISTENTE SOCIAL
O SUS: bases da implantação do SUS, Princípios, Diretrizes e Estrutura. Gestão: 
Controle Social e Financiamento.  Municipalização da Saúde. Organização da 
Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Programa Saúde da Família. Leis 
Federais nºs: 8.080/1990 e 8.142/1990. Decreto Federal nº 7.508, de 28/06/2011. 
O Serviço Social e a interdisciplinaridade. Legislação: Lei Orgânica da Assistência 

Social (LOAS). Lei de criação dos Conselhos Assistência Social dos Direitos da 
Criança e Adolescente, Saúde e Educação. Estatuto da Criança e Adolescente 
(ECA). O Serviço Social: história, objetivos, grupos sociais. O papel do assistente 
social. A prática do Serviço Social: referências teórico-práticas. Políticas de 
gestão de assistência social: planejamento, plano, programa, projeto. Trabalho 
com comunidades. Atendimentos familiar e individual. O Serviço Social junto aos 
estabelecimentos de ensino e ao Conselho Tutelar. O funcionamento municipal 
de assistência social. Código de Ética Profissional. 

BIÓLOGO
Legislação ambiental; classificação zoológica; biologia da conservação; manejo 
de animais silvestres em cativeiro; cuidados neonatais; sistemas de marcação de 
animais silvestres; alimentação e nutrição de animais silvestres; manejo genético 
de populações de animais silvestres; controle reprodutivo; contenção física, 
acondicionamento e transporte de animais silvestres; comportamento animal; 
coleta e conservação de amostras biológicas; técnicas laboratoriais; educação 
ambiental; planejamento interno de recintos, terrários e viveiros. Estudo de 
origem, evolução, funções, estrutura, distribuição, meio, semelhança e outros 
aspectos das diferentes formas de vida, para conhecer, todas as características, 
comportamento e outros dados importantes referentes aos seres vivos; Diferentes 
espécimes: conservação, identificação, classificação, para permitir o estudo da 
evolução e das doenças das espécies e outras questões.
Sistema Operacional Microsoft Windows; Microsoft Office: Editor de textos Word 
e Planilha Excel; Internet e ferramentas Microsoft Office (2013, 2016).

CONTADOR
Sistema Operacional Microsoft Windows; Microsoft Office: Editor de textos Word 
e Planilha Excel; Internet e ferramentas Microsoft Office (versões  2013 e/ou 
2016). Matemática Financeira: Juros simples: montante, capital, prazo e taxa; desconto 
simples racional e comercial; equivalência de capitais, fluxos de caixa e de taxas. Juros compostos: 
montante, capital, prazo e taxa; desconto composto racional e comercial; equivalência de capitais, 
fluxos de caixa e de taxas. Taxas de Juros: taxas nominais, efetivas e equivalentes; séries de 
pagamento (rendas certas ou anuidades): estrutura, fluxos de caixa e classificação; taxa de juros, 
prestações, prazos, capitais e montantes. Sistemas de amortização: sistema de amortização 
progressiva – SAP (Sistema Francês, Tabela Price); sistema de amortização constante – SAC; 
Sistema de amortização misto – SAM. Contabilidade Geral: Patrimônio. Métodos de avaliação 
de estoques: PEPS ou FIFO, UEPS ou LIFO, média ponderada e custo específico. Legislação 
societária e fiscal sobre estoques. Avaliação dos componentes patrimoniais sob a ótica da 
legislação brasileira. Fatos contábeis: conceito e classificação: permutativos, modificativos e mistos. 
Princípios fundamentais de contabilidade: conceito e aplicação segundo as Normas Brasileiras 
de Contabilidade (NBC). Inventário: conceito, classificação, finalidade, princípios e legislação. 
Escrituração: conceito, finalidades, classificação. Conta, elenco e plano de contas. Procedimentos 
e ajustes de encerramento do exercício social, visando a elaboração das demonstrações contábeis. 
Área de demonstrações contábeis: conceito, finalidade, importância, época de elaboração e 
estruturação, segundo a legislação e normas vigentes. Balanço patrimonial. Demonstração do 
resultado do exercício. Demonstração de lucros e prejuízos acumulados. Demonstração das 
mutações do patrimônio líquido. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) e Declaração de 
Valor Adicionado (DVA). Notas explicativas. Contabilidade Pública, Administração 
Orçamentária e Financeira: Necessidades e serviços públicos. Controle na administração 
pública. O grupo econômico estatal. Patrimônio das entidades públicas. Bens públicos. Dívida 
pública. Avaliação dos componentes patrimoniais. A gestão das entidades públicas. Período 
administrativo e exercício financeiro. Regimes contábeis. Receita pública e despesa pública. Fases 
administrativas da receita e da despesa orçamentária. O regime de adiantamento de numerário. 
O inventário. A escrituração das operações típicas das entidades públicas. A determinação 
dos resultados do exercício. Balanços orçamentários, financeiro e patrimonial. Demonstração 
das variações patrimoniais. Prestação e julgamento de contas governamentais. Licitações: 
Conceito, objeto, finalidades e princípios. Dispensa e inexigibilidade. Vedações. Modalidades. 
Procedimentos e fases. Revogação e invalidação. Normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal: planejamento e seus instrumentos legais. Receita e despesa 
públicas: definições e limites. Dívida Pública: definições, limites, condições para a contratação de 
operações de crédito. Gestão patrimonial. Transparência, controle e fiscalização da gestão fiscal. 
Legislação Geral: Lei Orgânica do Município, Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 
2000: Lei de Responsabilidade Fiscal, Constituição Federal de 1988, Lei 8666, de 21 de junho de 
1993, Lei 4320, de 17 de março de 1964.

DIRETOR DE ESCOLA
- Lei 8.069 de 13 de julho de 1990 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA.
- Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1.996 que estabelece as Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional.
- Constituição da República Federativa do Brasil de 1.988 - Capítulo referente 
à Educação.
- CNE/CEB – Resolução n.º 1/2004, de 17 de junho de 2004. Institui Diretrizes 
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Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.
- Resolução CNE/CP nº 02/2017 – Institui e orienta a implantação da Base 
Nacional Comum Curricular, a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das 
etapas e respectivas modalidades no âmbito da Educação Básica.
- Nova BNCC (Base Nacional Comum Curricular homologada no dia 20/12/2017);
- ACÚRCIO, Marina Rodrigues Borges (Coord.). A gestão da escola. Porto Alegre: 
Artmed, 2003. (Escola em ação, 4);
- ALONSO, M. A gestão/administração educacional no contexto da atualidade. 
In: VIEIRA, A. T. (Org.) et al. G estão educacional e tecnologia. São Paulo: 
Avercamp, 2003;
- CARBONELL, J. Pedagogias do século XXI: bases para a inovação educativa. 
3. ed. Porto Alegre: Penso, 2016;
- CASTRO, Jane Margareth; REGATTIERI, Marilza (Org.). Interação escola 
família: subsídios para práticas escolares. Brasília: UNESCO, MEC, 2010;
- CHRISPINO A.; CHRISPINO, R. S. P. A mediação do conflito escolar. 2. ed. 
São Paulo: Biruta, 2011;
- CHRISPINO, Álvaro; CHRISPINO, Raquel S. P. Políticas Educacionais de 
Redução da Violência: Mediação do Conflito Escolar. São Paulo: Biruta, 2002;
- COLL, César. Comunidades de aprendizagem e educação escolar. Disponível 
em: \<http://www.crmariocovas.sp.gov.br/ent_a.php?t=011\>;
- CORTELLA, Mário Sérgio. A escola e o conhecimento: fundamentos 
epistemológicos e políticos.14. ed. São Paulo, Cortez, 2011;
- FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática 
educativa;
- SOARES, Magda Becker. Alfabetização e Letramento. São Paulo. Editora 
Contexto, 2003;
- FREITAS, M. C. O aluno incluído na Educação Básica – Avaliação e 
Permanência. São Paulo: Ed. Cortez, 20 16;
- GANDIN, Danilo. Planejamento como prática educativa. 19. ed. São Paulo: 
LOYOLA EDICOES, 2011;
- HOFFMAN, Jussara. Avaliação e Educação Infantil: Um olhar sensível e reflexivo 
sobre a criança. Editora Mediação. Porto Alegre, 2012;
- LIBÂNEO, José Carlos. Organização e gestão da escola: teoria e prática. 6. 
Ed. São Paulo: Heccus, 2013;
- LIBÂNEO, José Carlos, OLIVEIRA João Ferreira e TOSCHI, Mirza Seabra. 
Educação escolar: políticas, estrutura e organização. 10. ed. São Paulo: Cortez, 
2012;
- LÜCK, Heloísa. A gestão participativa na escola. Petrópolis: Vozes, 2010;
- LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e 
proposições. 22. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 
- MEC – Gestão Democrática – Fortalecimento dos Sistemas de Ensino e Material 
de apoio ao Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares.
- MORAN, José Manuel; MASETTO, Marcos T.; BEHRENS, Marilda. Novas 
tecnologias e mediação pedagógica. 21. ed. rev.e atual. Campinas: Papirus, 2013;
- MURICI, Izabela Lanna; CHAVES Neuza. Gestão para Resultados na Educação. 
2. ed. São Paulo: Falconi, 2016;
- OLIVEIRA, Romualdo Portela de; ADRIÃO, Thereza (org.). Gestão, 
Financiamento e Direito à Educação: Análise da LDB e da Constituição Federal. 
São Paulo: Xamã, 2001;
- RIOS, Terezinha Azerêdo. Ética e competência. 20. ed., São Paulo: Cortez, 2011;
- VEIGA, Ilma Passos Alencastro (Org.). Projeto políticopedagógico da escola: 
uma construção possível. 29. Ed . Campinas: Papirus, 2011. (Magistério);
- ZABALZA, Miguel Antonio. Qualidade em Educação Infantil. Porto Alegre: 
Artmed, 1998;
- EDUCAÇÃO ESPECIAL – arquivos disponíveis no site do MEC

ENFERMEIRO
Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da Atenção Básica no 
Sistema Único de Saúde. Leis 8080/90 e 8142/90. Decreto Federal nº 7.508, 
de 28/06/2011. Doenças de Notificação Compulsória. Indicadores do nível de 
saúde da população. Administração do serviço de enfermagem: características, 
objetivos, planejamento, organização, comando, controle, avaliação e treinamento 
em serviço. Assistência à criança: recém-nascido normal, prematuro e de alto 
risco, puericultura. Assistência à mulher: da reprodução humana ao trabalho 
de parto e puerpério. Assistência a portadores de problemas clínicos e 
cirúrgicos. Assistência ao idoso: cuidados durante a internação, admissão e 
alta. Assistência em psiquiatria. Assistência nas doenças crônico-degenerativas. 
A saúde do trabalhador (noções sobre doenças ocupacionais). Assistência 
nas urgências e emergências: primeiros socorros, hemorragias, choques, 
traumatismos. Desinfecção e esterilização: conceitos, procedimentos, materiais 
e soluções utilizados, cuidados, tipos de esterilização, indicações. Leis do 
exercício profissional. Conhecimentos de anatomia, fisiologia, microbiologia, 
embriologia, farmacologia, imunologia. Enfermagem em saúde pública: doenças 

transmissíveis, DSTs, medidas preventivas, imunização (rede de frio, tipos de 
vacinas, conservação e armazenamento, validade, dose e via de administração). 

ENGENHEIRO CIVIL
Elaboração de projetos e dimensionamento: arquitetônico, estrutural, instalações 
elétricas, instalações hidráulico-sanitárias. Orçamentos: qualificação de serviços, 
composição de preços, cronograma físico financeiro, medições de serviços 
executados. Execução de obras: interpretação de projetos, reconhecimento de 
cadastro de interferências, infraestrutura, superestrutura, estruturas de madeira 
e metálica, acabamento, impermeabilização. Obras de recuperação: reformas, 
reforços de fundação, controle de recalque, reaterros, recuperação de concreto 
aparente, impermeabilizações, estanqueidades de águas de infiltração. Sistemas 
de Esgotos Sanitários. Sistemas de águas pluviais. Instalações prediais de 
água e esgoto. Construção e/ou fiscalização de obras. Locação de condutos 
em planta e perfil; Execução de valas; Classificação de material de escavação, 
reaterro, esgotamento, segurança de pedestre, pavimentação. Assentamento 
de tubulações; Obras de proteção: escoramento, revestimentos anti-corrosão, 
blocos de ancoragem; Montagem de materiais e equipamentos, tubulações, 
conjuntos elevatórios, válvulas. Conhecimento de solo e pavimentação asfáltica. 
Alvenaria. Pisos e revestimentos. Pinturas. Quadros elétricos, transformadores 
e proteção contra incêndios; Organização de canteiros de obras; Normas 
Regulamentadoras do MT. Domínio em AutoCAD e Revit. Conhecimento 
sobre as Lei Municipais: Código Tributário Municipal 324/1998, Leis Municipais 
316/98,317/98,155/20,1400/20, e demais leis correlatas a área de atuação.
Sistema Operacional Microsoft Windows; Microsoft Office: Editor de textos Word 
e Planilha Excel; Internet e ferramentas Microsoft Office (versões 2010, 2013 
e/ou 2016).

FISCAL
Plano Diretor, Código de Edificações; Código Tributário Municipal, Código 
Tributário Nacional; Leis Sanitárias, Leis Estaduais e Federais correlacionadas 
à área e todas as alterações posteriores.
Sistema Operacional Microsoft Windows; Microsoft Office: Editor de textos Word 
e Planilha Excel; Internet e ferramentas Microsoft Office (2013, 2016).

MÉDICO DO TRABALHO
Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da Atenção Básica no 
Sistema Único de Saúde. Programa Saúde da Família. Epidemiologia, história 
natural e prevenção de doenças. Vigilância Sanitária. Indicadores de nível 
de saúde da população. Noções de Saúde Pública. Doenças de notificação 
compulsória no Estado de São Paulo. 

Conhecimentos Gerais de Clínica Médica: Doenças sexualmente transmissíveis; 
Doenças crônico-degenerativas; Doenças infectocontagiosas e parasitárias; 
Doenças metabólicas; Educação em saúde; Princípios de medicina social e 
preventiva; Primeiros Socorros. Conteúdos constantes nos Cadernos de Atenção 
Básica disponíveis no site do ministério da saúde. Conhecimentos relacionados 
à área de especialidade em que está concorrendo. 

MÉDICO VETERINÁRIO
Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Vigilância Sanitária. 
Noções de Saúde Pública. Doenças de notificação compulsória no Estado 
de São Paulo. Ações de vigilância em saúde (epidemiológica, sanitária e 
ambiental). Agravos à saúde provocados por alimentos (intoxicações e infecções). 
Bioestatística. Clínica médico-cirúrgica veterinária. Doenças infectocontagiosas 
dos animais domésticos. Epidemiologia e saúde pública veterinária. Farmacologia 
e terapêutica médico-veterinária. Higiene e higienização de estabelecimentos 
e de alimentos. Fisiologia dos animais domésticos. Inspeção e tecnologia de 
produtos de origem animal. Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS. 
Legislações sanitárias (federal e estadual/SP). Manejo de animais de pequeno 
e médio portes. Medidas de controle urbano de animais de fauna Sinantrópica. 
Medidas de controle urbano de animais domésticos. Microbiologia e imunologia. 
Nutrição animal. Parasitologia médico-veterinária. Patologia médico-veterinária. 
Reprodução e fisiologia da reprodução animal. Toxicologia. Zoonoses. Zootecnia.

ODONTÓLOGO
Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da Atenção Básica no 
Sistema Único de Saúde. Leis 8080/90 e 8142/90. Decreto Federal nº 7.508, de 
28/06/2011. Doenças de Notificação Compulsória. Indicadores do nível de saúde 
da população. Saúde Pública: índices, sistema de atendimento; Semiologia em 
Saúde Bucal: exame clínico, anamnese, exames complementares e diagnóstico 
das afecções da boca; AIDS: consequências na cavidade oral; Procedimentos 
básicos de dentística operatória e restauradora: técnica e tipos de preparo, 
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materiais dentários; Oclusão; Prevenção: higiene dental, selantes, técnica 
invasiva e aplicação de flúor (tópico e sistêmico; Farmacologia: anestésicos, anti-
inflamatórios e antibioticoterapia; Periodontia: tipo e classificação das doenças, 
raspagem e procedimentos básicos; Pediatria: tipos de preparo, material forrador e 
restaurador, traumatologia; Cirurgia, Pronto atendimento: urgência e emergência; 
Endodontia: diagnóstico e tratamento das lesões endodônticas; Métodos de 
desinfecção e esterilização; Noções de biossegurança em odontologia).
Sugestões Bibliográficas:
- Código de ética
- Guia de recomendações para uso de fluoretos no Brasil. Série A. Normas e 

Manuais técnicos, Ministério da Saúde, Brasília-DF, 1° edição, 2009.
- Caderno de atenção Básica n° 17 – Saúde Bucal, Ministério da Saúde, Brasília 

– DF, 2006.
- Guia Terapêutico odontológico, Nicolau Tortamano, editora Santos, 12° edição.
- Odontologia social, Mário M. Chaves, artes médicas, 3° edição.
- Anatomia Odontológica Funcional e Aplicada, Figún/Garino, editora 

Panamericana, 3° edição.
- Programa Saúde da Família – Saúde Bucal, Monique Marie M. Bourget, editora 

Martinar, 2006
- Odontologia para Pacientes com necessidades especiais – Protocolos para o 

atendimento clínico, Luis Cândido Pinto da Silva e Roberval de Almeida Cruz, 
editora Santos, 2009.

- Prevenção na clínica odontológica – Promoção de Saúde Bucal, Nelson Thomas 
Lascala, artes médicas, 1997.

- Inlay e Onlay - Metálica e estética, Narciso Garone Netto e Renato Carlos 
Burger,editora santos, 1998.

- Compêndio Terapêutico Periodontal, Lascala e Moussalli, artes médicas, 3° 
edição.

- Skinner -Materiais Dentários, Phillips, Guanabara Koogan, 9° edição.
- Controle de infecções e a prática odontológica em tempos de AIDS – Manual 

de condutas, Ministério da Saúde, Brasília – DF, 2000.
- Periodontia, Cid Ferraz, Série EAP-APCD Vol. 5, artes médicas.
- Odontopediatria Clínica, Antônio Carlos Guedes Pinto, Série EAP-APCD Vol. 

11, artes médicas.
- Restaurações Estéticas com resina Composta em Dentes posteriores, Chain 

e Baratieri, Série EAPAPCD, vol. 12, artes médicas.
- Endodontia – Ciência Tecnologia e arte: do diagnóstico ao acompanhamento, 

Sandra Sayão e col., Editora Santos, 2007.
- Emergências Médicas na Prática dental – Prevenção, Reconhecimento e 
condutas, Regis Alonso Verri e col., 2° edição, CRO-SP, 2009.
- Odontologia Restauradora - Fundamentos e Técnicas. Luiz Narciso Baratieri, 
Vol 1 e 2, editora Santos, 2014.
- Farmacologia Clínica para Dentistas. Lenita Wannmacher e Maria Beatriz 
Cardoso Ferreira, editora Guanabara Koogan, 2013
- Tratado de Periodontia Clínica e Implantologia Oral, Jan Lindhe, Guanabara 
Koogan, 3° edição.

PSICÓLOGO
Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da Atenção Básica no 
Sistema Único de Saúde. Leis 8080/90 e 8142/90. Decreto Federal nº 7.508, de 
28/06/2011. Doenças de Notificação Compulsória. Indicadores do nível de saúde 
da população. As inter-relações familiares: orientação psicológica à família; Os 
danos psicológicos decorrentes do diagnóstico e do tratamento complementar 
do câncer; Entrevista e terapia psicológicas; Classificação de Transtornos 
Mentais e de Comportamento da CID -10 – Descrições clínicas e diretrizes 
diagnósticas; A Importância do Tratamento Psicoeducacional; Abordagem 
Cognitivo-Comportamental na Prática Psiquiátrica; A Atuação do Psicólogo em 
Grupos Terapêuticos; A Importância da Psicologia na Equipe Interdisciplinar; 
Psicologia em Saúde; Código de Ética Profissional; Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA. Estatuto do Idoso. Atividades Grupais, Bullying, Drogadicção, 
Contracepção, Gravidez, DST/AIDS; Psicologia do Trabalho.

SECRETÁRIO DE ESCOLA
BRASIL. Constituição Federal de 1988 (Artigos 5º, 37 ao 41, 205 ao 214 e 
227 ao 229).

BRASIL. Lei Federal nº 8069, de 13/07/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente 
- ECA. (Artigos 1º ao 6º, 15 ao 18, 53 ao 69, 225 ao 258)

Correspondência: recepção, arquivo; protocolo; Agenda; Comunicação oral 
e escrita; Redação oficial; Relacionamento humano no trabalho; Noções de 
Administração. 

Sistema Operacional Microsoft Windows; Microsoft Office: Editor de textos Word 
e Planilha Excel; Internet e ferramentas Microsoft Office (2013, 2016).

SUPERVISOR DE ENSINO
- Lei 8.069 de 13 de julho de 1990 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA.
- Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1.996 que estabelece as Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional.
- Constituição da República Federativa do Brasil de 1.988 - Capítulo referente 
à Educação.
- CNE/CEB – Resolução n.º 1/2004, de 17 de junho de 2004. Institui Diretrizes 
Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.
- Resolução CNE/CP nº 02/2017 – Institui e orienta a implantação da Base 
Nacional Comum Curricular, a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das 
etapas e respectivas modalidades no âmbito da Educação Básica.
- Nova BNCC (Base Nacional Comum Curricular homologada no dia 20/12/2017);
- ACÚRCIO, Marina Rodrigues Borges (Coord.). A gestão da escola. Porto Alegre: 
Artmed, 2003. (Escola em ação, 4);
- CASTRO, Jane Margareth; REGATTIERI, Marilza (Org.). Interação escola 
família: subsídios para práticas escolares. Brasília: UNESCO, MEC, 2010;
- COLL, César. Comunidades de aprendizagem e educação escolar. Disponível 
em: \<http://www.crmariocovas.sp.gov.br/ent_a.php?t=011\>;
- CORTELLA, Mário Sérgio. A escola e o conhecimento: fundamentos 
epistemológicos e políticos.14. ed. São Paulo, Cortez, 2011;
- DOURADO, Luiz Fernando. (Coord), OLIVEIRA, J.F., SANTOS, C.A. A 
Qualidade da Educação: conceitos e definições. Série Documental Textos para 
Discussão. MEC, INEP. Brasília, DF, n. 24, 2007.

- FERREIRA, Naura Syria Carapeto. Repensando e resinificando a gestão 
democrática da educação na cultura globalizada. Educação & Sociedade, Campinas, 
v. 25, n. 89, set./dez, 2004. Disponível em: <http://www.cedes.unicamp.br> 
- GANDIN, Danilo. Planejamento como prática educativa. 19. ed. São Paulo: 
LOYOLA EDICOES, 2011;
- HOFFMAN, Jussara. Avaliação e Educação Infantil: Um olhar sensível e reflexivo 
sobre a criança. Editora Mediação. Porto Alegre, 2012;
- LIBÂNEO, José Carlos. Organização e gestão da escola: teoria e prática. 6. 
Ed. São Paulo: Heccus, 2013;
- LIBÂNEO, José Carlos, OLIVEIRA João Ferreira e TOSCHI, Mirza Seabra. 
Educação escolar: políticas, estrutura e organização. 10. ed. São Paulo: Cortez, 
2012;
- LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e 
proposições. 22. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 
- MURAMOTO, Helenice Maria Sbrogio. Alternativas para Organização do Trabalho de 
Supervisão. Em pauta: Artigo da Série Ideias n 16. São Paulo: FDE, 1993 

- MURICI, Izabela Lanna; CHAVES Neuza. Gestão para Resultados na Educação. 
2. ed. São Paulo: Falconi, 2016;
- OLIVEIRA, Romualdo Portela de; ADRIÃO, Thereza (org.). Gestão, 
Financiamento e Direito à Educação: Análise da LDB e da Constituição Federal. 
São Paulo: Xamã, 2001;
- RIOS, Terezinha Azerêdo. Ética e competência. 20. ed., São Paulo: Cortez, 2011;
- VEIGA, Ilma Passos Alencastro (Org.). Projeto políticopedagógico da escola: 
uma construção possível. 29. Ed . Campinas: Papirus, 2011. (Magistério);
- POSSANI, Lourdes de Fátima Paschoaletto; ALMEIDA, Júlio Gomes; 
SALMASO, José Luis (org.). Ação Supervisora: tendências e práticas. 
Curitiba: CRV, 2012.
- EDUCAÇÃO ESPECIAL – arquivos disponíveis no site do MEC

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Estoque de material: controle de quantidade, tipo, tamanho; Documentação: 
classificação, lançamentos e registros; Formulários em geral; Arquivo: finalidades, 
tipos, importância, organização; Redação Oficial: normas para elaboração 
de ofício, circular, memorando, declaração, atestado, certidão, ata, relatório, 
requerimento; A Escrituração Contábil: As contas, as partidas simples e as partidas 
dobradas; As contas patrimoniais; As contas de receitas, despesas e custos; As 
contas de compensação; A equação patrimonial básica; O regime de caixa e o 
de competência; Os lançamentos e suas retificações; Os registros contábeis 
na constituição de entidades: Os tipos de entidades; A constituição do capital; 
A subscrição e a integralização do capital no caso de sociedades anônimas; 
A realização de capital com bens e direitos; As despesas de constituição; 
Os registros das operações típicas de uma empresa: Compras e vendas; 
Movimentação de estoques; Custo com pessoal, serviços de terceiros, prêmios de 
seguros, tributos, amortizações, depreciações e exaustões; Operações financeiras 
de empréstimos e de descontos; Os lançamentos de destinação do resultado; 
Medidas preliminares à elaboração de balanços: O balancete de verificação; As 

http://www.cedes.unicamp.br/
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conciliações e retificações de saldos de contas; As provisões e os diferimentos; 
O inventário de mercadorias e de materiais; Os créditos de liquidação duvidosa; 
A elaboração das demonstrações contábeis: O Balanço Patrimonial e as suas 
notas explicativas; A apuração do resultado e a Demonstração do Resultado do 
Exercício; A Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados; A Demonstração 
das Mutações do Patrimônio Líquido; A Demonstração das Origens e Aplicações 
de Recursos; A Demonstração de Fluxo de Caixa; A consolidação de balanços; 
Contabilidade de Custos:
Elementos conceituais; O fluxo de valores no ciclo operacional interno das 
entidades; A inserção da Contabilidade de Custos na contabilidade e sua 
obediência aos Princípios Fundamentais de Contabilidade; A diferenciação entre 
os custos e as despesas; O conceito de portador dos custos.
Sistema Operacional Microsoft Windows; Microsoft Office: Editor de textos Word e 
Planilha Excel; Internet e ferramentas Microsoft Office (versões 2013 e/ou 2016).

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da Atenção Básica no 
Sistema Único de Saúde. Leis 8080/90 e 8142/90. Decreto Federal nº 7.508, 
de 28/06/2011. Doenças de Notificação Compulsória. Indicadores do nível de 
saúde da população. Execução de ações assistenciais de enfermagem, exceto as 
privativas do Enfermeiro; ações educativas aos usuários dos serviços de saúde; 
ações de educação continuada; atendimento de enfermagem em urgências e 
emergências; atendimento de enfermagem nos diversos programas de saúde 
da criança, da mulher, do adolescente, do idoso e da vigilância epidemiológica. 
Preparo e esterilização de material, instrumental, ambientes e equipamentos. 
Controle de abastecimento e estoque de materiais médico-hospitalares 
e medicamentos. Participação na orientação e supervisão do trabalho de 
enfermagem, em grau auxiliar. Participação na equipe de saúde. Código de 
Ética Profissional.

Sistema Operacional Microsoft Windows; Microsoft Office: Editor de textos Word e 
Planilha Excel; Internet e ferramentas Microsoft Office (versões 2013 e/ou 2016).

TERAPEUTA OCUPACIONAL
Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da Atenção Básica no 
Sistema Único de Saúde. Leis 8080/90 e 8142/90. Decreto Federal nº 7.508, de 
28/06/2011. Indicadores do nível de saúde da população. Histórico, definição, 
objetivos. A importância do Terapeuta Ocupacional na equipe interdisciplinar 
Processo de Terapia Ocupacional: avaliação, recursos terapêuticos, modelo de 
atuação, materiais e instrumentais. Análise da atividade: abordagem individual, 
abordagem grupal. Áreas de Atuação: saúde mental, habilitação/reabilitação. 
A importância do Terapeuta Ocupacional na equipe interdisciplinar. Ocupação 
Terapêutica: princípios e fundamentos. Evolução histórica da ocupação como 
forma de tratamento. Terapia Ocupacional na paralisia cerebral - definição, 
transtornos, avaliação e tratamento. Princípios básicos do tratamento terapêutico 
ocupacional nas áreas de neurologia, traumato-ortopedia e reumatologia. 
Terapia ocupacional na área neuro-musculoesquelética. Habilidades motoras 
gerais. Terapia Ocupacional aplicada à deficiência mental. Modelos de Terapia 
Ocupacional - Positivistas, Humanista, Materialista-Histórico. Terapia Ocupacional 
aplicada à saúde mental - Princípios básicos, fundamentos teóricos para a 
prática, dinâmica do mecanismo de tratamento terapêutico-ocupacional. Código 
de Ética Profissional.

ANEXO III – FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO COMO 
CANDIDATO COM DEFICIENCIA E/OU

SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DA PROVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA

CONCURSO PÚBLICO 02/2021

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO ANEXAR A ESTE REQUERIMENTO O LAUDO 
MÉDICO QUE JUSTIFIQUE A SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL 
PARA REALIZAÇÃO DA PROVA.

NOME DO CANDIDATO: __________________________________________
__________________

No DE INSCRIÇÃO: _____________   DOCUMENTO DE IDENTIDADE (RG): 
_________________

CARGO/FUNÇÃO PRETENDIDO: __________________________________
__________________

ASSINALE COM UM “X” O MOTIVO DO REQUERIMENTO:

(   ) Portador de deficiência      (   ) Amamentação    (   ) Outro. Qual? 
______________________

ASSINALE COM UM “X” O TIPO DE SUA DEFICIÊNCIA:

(   ) Física    (   ) Auditiva   (   ) Visual  (   ) Mental   (   ) Múltipla   (   ) Outra. 
Qual? ____________

ASSINALE COM UM “X”, CASO HAJA A NECESSIDADE DE CONDIÇÃO 
ESPECIAL:

(   ) Sim   (   ) Não 

Caso a resposta acima seja “sim”, descreva a condição especial para 
realização da prova:

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________________

Nestes termos, pede deferimento.

Assinatura do Candidato: _______________________________________
_____

Data: ___/___/2021

 NOME DO CANDIDATO:               

 No DE INSCRIÇÃO:  CARGO:

SÃO CONSIDERADOS TÍTULOS:

1 – Doutor na área da Educação (máximo 1) 

Comprovantes: Diploma devidamente registrado ou declaração /certificado de conclusão de curso, 
acompanhado do respectivo Histórico Escolar.

Valor Unitário: 4,0 / Valor Máximo a ser atribuído: 4,0

2 – Mestre na área da Educação (máximo 1)

Comprovantes: Diploma devidamente registrado ou declaração /certificado de conclusão de curso, 
acompanhado do respectivo Histórico Escolar.

Valor Unitário: 3,0 / Valor Máximo a ser atribuído: 3,0

3 – Curso de Pós Graduação Lato Sensu na área da Educação com duração mínima de 360 
horas          (máximo 1)

Comprovantes: Diploma devidamente registrado ou declaração /certificado de conclusão de curso, 
acompanhado do respectivo Histórico Escolar.

Valor Unitário: 1,0 / Valor Máximo a ser atribuído:1,0
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Títulos Apresentados (marque um X) – PARA PREENCHIMENTO PELO 
CANDIDATO

(   ) Doutor na área da Educação (máximo 1)

(    ) Mestre na área da Educação (máximo 1)

(    ) Curso de Pós Graduação Lato Sensu na área da Educação com 
duração mínima de 360 horas (máximo 1)

Nº de folhas anexas: _______

Assinatura do candidato: _________________________

Data: ____________

Para uso da Banca Examinadora:

1 – Doutor na área da Educação

Valor Atribuído: ______________

2 – Mestre na área da Educação

Valor Atribuído: ______________

3 – Curso de Pós-Graduação Lato Sensu na área da Educação com duração 
mínima de 360 horas

Valor Atribuído: ______________

Total de Pontos: _____

PARA PREENCHIMENTO DO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO

Quantidade de folhas entregues pelo candidato: _______

Data: __________

Carimbo/identificação do recebimento:

ANEXO V – NORMAS E ROTINAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA 
DISSEMINAÇÃO

DO CORONAVÍRUS (COVID-19)

1. O presente Anexo contém as normas e as rotinas que deverão ser 
observadas e seguidas à risca por todas as pessoas envolvidas na realização do 
Concurso Público, incluindo aplicadores das provas, fiscais, equipe da limpeza, 
candidatos, acompanhantes das lactantes, bem como a equipe de apoio presente 
durante a realização do Concurso, com o objetivo de se evitar a disseminação e 
proliferação do Coronavírus (COVID-19). O candidato deve ler sobre os protocolos 
de segurança previstos para o concurso e, além disso, sugere-se que o candidato 
evite retirar a máscara, o fazendo somente quando estritamente necessário.

2. O protocolo de segurança do concurso estabelece que:
3. 
4. a. Todas as pessoas envolvidas para a realização deste Concurso Público, 

deverão utilizar máscaras de proteção, cobrindo a boca e o nariz, durante 
todo tempo que permanecerem dentro dos prédios e instalações onde se 
realizarão as provas;

5. a.1. Durante toda aplicação de prova o candidato deverá 
permanecer com a máscara sobre o rosto, cobrindo nariz e boca. 
Somente será permitida a retirada da máscara quando o candidato 
necessitar ingerir algum tipo de líquido, desde que o faça de maneira 
segura, a fim de contribuir para que se evite o risco de contágio dos 
demais candidatos e pessoal envolvido.
6. a.2. É recomendado aos candidatos que levem garrafa de 
água potável para consumo próprio, uma vez que não será permitido 
a utilização de bebedouros e/ou de quaisquer outros dispositivos de 
uso coletivo. 

7. 
8. b. O candidato deverá portar sua própria caneta, lápis e borracha, sendo 

vedado o empréstimo destes itens. A assinatura da lista de presença 
também será feita com a própria caneta de cada candidato.

9. c. Todas as pessoas envolvidas na realização deste Concurso Público, 
serão submetidas à medição de temperatura corporal, sendo certo que, 
todas aquelas que estiverem com temperatura corporal igual e/ou superior 
a 37,8° C (trinta e sete virgula oito graus célsius), ou com sintomas 
respiratórios, conforme protocolo de testagem do Governo do Estado de 
São Paulo, serão proibidas de permanecer no local, bem como, realizar as 
provas evitando-se, assim, eventuais prejuízos à coletividade;

10. 
11. d. Todos os candidatos e acompanhantes das lactantes, antes de 

ingressarem nos locais onde serão realizadas as provas, deverão passar 
álcool em gel nas mãos, cujo fornecimento e aplicação será feita pela 
equipe de apoio do Concurso, no ato de ingresso no recinto das provas;

12. e. Todos os candidatos e acompanhantes das lactantes deverão respeitar o 
espaçamento mínimo adotado pelos órgãos de saúde, durante o tempo em 
que permanecerem nas dependências e instalações dos prédios onde serão 
realizadas as provas do Concurso, evitando-se, assim, a aglomeração de 
pessoas. O distanciamento social entre uma pessoa e outra também deverá 
ser respeitada pelos candidatos quando da abertura dos portões e na saída. 

13. 
14. f. A cada 4 horas de uso da máscara o candidato deverá substitui-la por 

outra, dando destinação segura à máscara substituída.

15. g. O descarte das máscaras será de responsabilidade do candidato, 
devendo, para tanto descartá-las em local seguro para evitar possível 
contágio e preservar a saúde das pessoas e do meio ambiente.

CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO 7966/2021

SECRETARIA DE SAÚDE DE BERTIOGA

 Ficam convocados a comparecer na Secretaria de Saúde de 
Bertioga, localizada à Praça Vicente Molinari, s/n, Vila Itapanhaú, das 9 às 16 
hs, conforme item 8.2 constante no Edital de Credenciamento, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, para retirada de convocação e assinatura de contrato 
de trabalho:

Categoria profissional: Enfermeiro
17. Gabrielle Escobar de Moura

Bertioga, 15 de outubro de 2.021.

Janice Silva Santos 

Secretária de Saúde

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

CREDENCIAMENTO Nº 01/2021

PROCESSO Nº 7966/2021

                  No uso de minhas atribuições legais, de acordo com o Decreto nº 
2.665 de 02/01/2017, após examinar minuciosamente toda documentação relativa 
ao credenciamento nº 01/2021.



74 BERTIOGA, 15 DE OUTUBRO DE 2021 - BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO - Nº 1018

SECRETARIA DE
GOVERNO E GESTÃO

DIRETORIA DE
LICITAÇÃO E COMPRAS

RESOLVO:

                  Com fundamento na Lei Federal 8666/93 e suas posteriores alterações, 
HOMOLOGO o credenciamento dos profissionais abaixo relacionados 
conforme item 6.1 constante em Edital de Credenciamento nº 01/2021, 
procedimento administrativo 7966/2021, cujo objeto é o credenciamento de 
prestação de serviços em saúde na área da Enfermagem para atendimento aos 
usuários do Sistema Único de Saúde no âmbito do enfrentamento da emergência 
de saúde pública decorrente do Coronavírus:

Categoria profissional: Enfermeiro

17. Gabrielle Escobar de Moura

          Autorizo o empenho para fazer frente a contratação a elaboração do Termo 
de Contrato entre a Prefeitura e os candidatos credenciados.

Bertioga, 15 de outubro de 2.021.

Janice Silva Santos

Secretária de Saúde

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 61/2021

PROCESSO Nº 3353/2021

No uso de minhas atribuições legais, 
de acordo com o Decreto nº 2.665 de 02/01/2017, após examinar 
minuciosamente toda documentação relativa ao Pregão Presencial n.º 
61/2021.

RESOLVO:

                                        Com fundamento na Lei Federal nº 10.520 de 17 de 
julho de 2002, Decreto Municipal nº 1122/06 e 1152/06, e Lei 8666/93 e suas 
posteriores alterações, HOMOLOGO o procedimento licitatório na modalidade 
Pregão Presencial sob n.º 61/2021, tipo “MENOR PREÇO POR ITEM” cujo 
objeto é Aquisição de aparelhos de ar condicionado e beliches para o Centro 
de Educação Ambiental e RATIFICO a adjudicação dos itens do objeto licitado 
em favor da empresa conforme segue:

Item EMPRESA PREÇO UNIT. 

01 ANA PAULA CHIODI BOZZI ME, CNPJ N°21.797.293/0001-50 R$ 1.950,00

02 ANA PAULA CHIODI BOZZI ME, CNPJ N°21.797.293/0001-50 R$ 2.890,00

03 ANA PAULA CHIODI BOZZI ME, CNPJ N°21.797.293/0001-50 R$ 495,00

                                      O total licitado perfaz o valor de R$ 26.300,00 (vinte e 

seis mil e trezentos reais.

                                               À COOC, autorizo a emissão do empenho em favor 

da empresa vencedora para fazer frente a despesa. 

Bertioga, 13 de outubro de 2021.

                          

Engº Fernando Almeida Poyatos
Secretário Interino de Meio Ambiente

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2021
PROCESSO N º 9125/2021

A PREFEITURA DE BERTIOGA, por intermédio da Secretaria de Turismo, Esporte 
e Cultura, com sede na Rua Luiz Pereira de Campos, nº 901, BERTIOGA/SP, em 
conformidade com a legislação e normas pertinentes, TORNA PÚBLICO, para 
conhecimento de quantos possam se interessar, que se acha aberto o presente 
CHAMAMENTO PÚBLICO, em conformidade com as condições explicitadas a 
seguir, visando a captação de recursos, por meio de patrocínio de empresas 
públicas e/ou privada para realização dos projetos VERÃO BERTIOGA e 
BOULEVARD VERÃO BERTIOGA.
Os envelopes lacrados deverão ser entregues na Diretoria de Licitações e 
Compras, sito à Rua Luiz Pereira de Campos, nº 901, BERTIOGA/SP, aos 
cuidados da Comissão Avaliatória a partir da publicação do presente edital 
até as 14:30h do dia 03 de novembro de 2021, onde se dará a sessão de 
abertura dos envelopes.
Valor total para a retirada do Edital: R$ 16.53 Ufibs.
Local e horário para pagamento da taxa consulta e retirada do edital: Rua Luiz 
Pereira de Campos, 901 Centro Bertioga, junto à Diretoria de Licitação e Compras 
– das 09h00m às 11h30m e das 13h30m às 15h30m. O Edital estará disponível, 
no endereço acima e através do site www.bertioga.sp.gov.br.

Bertioga, 15 de outubro de 2021.
Cristina Raffa Volpi

Diretoria de Licitação e Compras

AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2021

Processo n° 8998/2021

Objeto: Contratação de empresa para publicação de atos oficiais em jornais 
de grande circulação, visando o cumprimento do disposto no Artigo 21, III, da 
Lei 8666/1993, de acordo com as especificações contidas no Edital, conforme 
solicitação da Secretaria de Governo e Gestão.
Data da entrega dos envelopes: dia 28 de outubro de 2021, até às 09:30h.        
Data de abertura: dia 28 de outubro de 2021, às 10:00h.
Local: Prefeitura do Município de Bertioga – Diretoria de Licitação e Compras no 
Paço Municipal, sito à Rua Luiz Pereira de Campos, 901 – Centro – Bertioga.
A Prefeitura do Município de Bertioga torna público que, na data, horário e local 
acima assinalados, fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, com 
critério de julgamento de menor preço global.
Valor total para a retirada do Edital: R$ 16.53 Ufibs.        
Local e horário para pagamento da taxa consulta e retirada do edital: Rua Luiz 
Pereira de Campos, 901 Centro Bertioga, junto à Diretoria de Licitação e Compras 
– das 09h00m às 11h30m e das 13h30m às 15h30m. O Edital estará disponível, 
no endereço acima e através do site www.bertioga.sp.gov.br.

Bertioga, 15 de outubro de 2021.
Cristina Raffa Volpi

Diretoria de Licitação e Compras

EXTRATO DE ADITIVO

I ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 20/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3195/2021

CONTRATADA: TECNEGOCIOS SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI

CNPJ: 11.521.613/0001-90

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de software para gerenciamento 

e agendamento de aplicação de vacinas, cujo objetivo é otimizar e intensificar o controle 
das ações de imunização no Município.

DATA: 28/09/2021

VALOR: R$ 2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais)

http://www.bertioga.sp.gov.br
http://www.bertioga.sp.gov.br


75BERTIOGA, 15 DE OUTUBRO DE 2021 - BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO - Nº 1018

SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

I ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 39/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10039/2019

CONTRATADA: CONSTRUTORA A. F. CINTRA LTDA CNPJ: 13.332.102/0001-56

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de reforma 
parcial do telhado do Departamento de Licitações e Compras e SEAD/ PMB no município 
de Bertioga, conforme solicitação da Secretaria de Governo e Gestão.

DATA: 01/10/2021

PRAZO: 04 (quatro) meses, a partir de 04/10/2021

Bertioga, 15 de outubro de 2021.
Diretoria de Licitação e Compras

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 61/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2920/2021

CONTRATADA: VASCONCELOS E SANTOS LTDA CNPJ: 01.346.561/0001-00

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia elétrica especializada para prestação de serviços e 
manutenção do sistema de iluminação pública do município de Bertioga, conforme as especificações 
constantes do Anexo I do Edital. 

MODALIDADE: Concorrência

DATA: 08/10/2021

PRAZO: 12 (doze) meses

VALOR: R$ 2.738.507,66 (dois milhões, setecentos e trinta e oito mil, quinhentos e sete reais e 
sessenta e seis centavos)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 62/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8252/2020

CONTRATADA: AMEFAC CONSTRUÇÕES EIRELI - ME CNPJ: 27.399.610/0001-66

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de reforma da Escola 
Governador Mario Covas Junior e reforma e ampliação da Escola Professora Miriam de Assis na Riviera 
de São Lourenço no município de Bertioga/SP.

MODALIDADE: Tomada de Preço

DATA: 13/10/2021

PRAZO: 06 (seis) meses

VALOR: R$ 222.854,99 (duzentos e vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e 
nove centavos).

Bertioga, 15 de outubro de 2021.
Diretoria de Licitação e Compras

Atos da Diretoria de Abastecimento e Comercio 

PA nº 7527/00 – Petição 251/21 – Jeane de Souza Ferreira – 
Indeferido alteração de modalidade; PA nº 1626/14 – Petição 
3895/20 – Adriana Aparecida Ramos – Indeferido alteração de 
modalidade; PA nº 11691/96 – Petição 2548/21 – Pedro Artur da 
Cunha Esteves – Indeferido; PA nº 10695/20 – Adelino Pereira 
da Silva Filho  - Indeferido; PA nº 10116/20 – Marinela Ferreira 
Santana – Indeferido; PA nº 10831/20 – Filipe Antonio Barros 
– Indeferido; PA nº 1855/21 – Antônio Rodrigues Barbosa – 
Indeferido; PA nº 1829/21 – Gilberto Souza Silva – Indeferido; 
PA nº 1994/14 – José Lourenço Filho – Indeferido revalidação da 
licença 1-949; PA nº 3560/19 – Petição 3738/21 – Vivian Molina 
Fantinati – Indeferido; PA nº 2983/10 – Petição 3453/21 – Lourenço 

Quirino – Deferido; PA nº 13920/96 – Petição 3584/21 – Gilmar de 
Souza Silva – Indeferido; PA nº 9505/12 – Petição 3134/21 – Maria 
Donizete Moreira – Deferido; PA nº 2476/20 – Anderson D. dos Santos 
– Indeferido;  PA nº 2213/20 – Odeildo Lopes de Oliveira – Indeferido; PA 
nº 1603/21 – Inaldo Pedro Valente – Indeferido; PA nº 1072/19 – Petição 
3968/20 - Rafael Alves dos Santos – Indeferido; PA nº 1335/21 – Walber 
Oliveira Dias Nascimento – Indeferido; PA nº 4309/21 – Antônio Ferreira 
Alves – Indeferido; PA nº 4194/21 – Jannayna Theodora dos Santos – 
Indeferido; PA nº 313/21 – Edivan Fernandes dos Santos – Indeferido; 
PA nº 9770/20 – Elisangela Silva Nascimento – Indeferido; PA nº 2867/19 
– Petição 3413/21 – Rubia Simião Nepomuceno – Indeferido; PA nº 
Rosicler D. de Jesus Pereira – Petição 3158/21 – Indeferido alteração 
de ponto; PA nº 7834/15 – Petição 79/21 – Lucas Alexandre Franzon – 
Indeferido revalidação da licença 7-092; PA nº 8664/21 – José Henrique 
de Souza – Deferido revalidação; PA nº 3281/17 – Daniella Aubrey 
Clarke – Deferido preposto no período de 19/10/21 a 30/11/21; PA nº 
10297/20 – Silvia Bispo dos Santos – Deferido; PA 8459/19 – Iolanda 
da Silva Oliveira - Deferido; 

Comparecer na Diretoria de Abastecimento e Comercio, no prazo 
de até 30(trinta) dias, a contar da data da publicação.

Cezar Camporezi Jorge
Registro 5644 

Diretor de Abastecimento e Comercio

DIRETORIA DE ABASTECIMENTO e COMERCIO

 Abaixo segue relação de licenças à título precário de comerciante ambulantes 
REVALIDADAS . 

Nº Licença
1-139
1-854

Comparecer na Diretoria de Abastecimento e Comercio, 
no prazo de até 30(trinta) dias, a contar da data da 

publicação.

Cezar Camporezi Jorge

Registro 5644

Diretor de Abastecimento e Comercio

DIRETORIA DE ABASTECIMENTO e COMERCIO

 Abaixo segue relação de licenças à título precário de comerciante ambulantes 
que NÃO foram revalidadas. Prazo de 30 (trinta) dias corridos para tomar ciência e/ou 
apresentar recurso. 

Nº Licença
9-110

OBS: Em decorrência do CANCELAMENTO das licenças acima, 
solicitamos a RETIRADA IMEDIATA do equipamento, sob pena de os 

mesmos serem recolhidos ao depósito Municipal. 

Cezar Camporezi Jorge

Registro 5644 

Diretor de Abastecimento e Comercio
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DIRETORIA DE ABASTECIMENTO E COMERCIO

Pelo presente ficam notificados os ambulantes abaixo arrolados, bem como todos 
aqueles que o virem ou dele tomarem conhecimento, que a Diretoria de Abastecimento 
e Comércio da prefeitura do Município de Bertioga efetuou a Autuação conforme 
Legislação Municipal – Lei 135/95 e/ou Decreto 184/95, conforme relação das licenças 
abaixo:

Licença Infração ID Guia Valor 
5-019 3364/21 4795561 187.45
0-031 3382/21 4795564 187.45
7-010 2597/21 4795569 187.45

Prazo para recurso conforme legislação 30 (trinta) dias corridos a partir da data da 
lavratura do documento de autuação.

Cezar Camporezi Jorge
Registro 5644

Diretor do Departamento de Abastecimento e Comercio

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS

PROCESSO SELETIVO 01/2021

  A Prefeitura do Município de Bertioga, através do presente 
Edital, torna pública a PUBLICAÇÃO DAS NOTAS dos candidatos ao cargo de 
Salva-Vidas, cuja prova teórica foi realizada em 03 de outubro de 2021 e a prova 
prática em 04 de outubro de 2021.

                   Foi utilizado o critério de desempate constante do item 10.1 
para o cargo de Salva-Vidas, constante no Edital de Abertura de Inscrições e 
Instruções Especiais Nº 01, de 03 de setembro de 2021.

Nome Nº Inscr. R.G.
Nota Prova 

Teórica
Nota Prova Pratica Nota Final

CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DOS 

SANTOS
003 30070751-4 190 80 81,00

DAVI MANSERA REINERT 007 52528610-x 180 78 77,40

MATHEUS CHRISTY DOS SANTOS 

CAMPOS 
073 49753981-0 175 80 76,50

MATEUS FERNANDES DA SILVA SANTOS 056 58279187-x 170 80 75,00

ANGÉLICA CEQUINI DE JESUS 002 45055766-2 165 80 73,50

ANNE CAROLINE THAMES DE ARAÚJO 041 1349902 175 68 72,90

CHRISTIANO MOREIRA SANTOS 084 38364625 - x 155 80 70,50

MARCUS HERMINIO DOS SANTOS 036 90751093 175 60 70,50

WENDI CAROLINA VIANA DA CONCEIÇÃO 001 54712171-14 155 74 68,70

ANDERSON ANDREY CARDOSO ALVES 026 11321039 155 70 67,50

JOÃO HENRIQUE PEREIRA DO 
NASCIMENTO

009 62084117-5 150 74 67,20

LUIS NEPOMUCENO JUNIOR 088 53401118-4 150 74 67,20

YURI KALED LOBATO EL MALAT 016 52999537-2 135 80 64,50

LUCAS PEREIRA SOUZA 067 66320667-4 135 80 64,50

ROBERTO GOES JUNIOR 022 28636929-1 140 74 64,20

GIOVANI VIEIRA PONTES 008 56677668-6 120 80 60,00

RODNEI DA SILVA PINHEIRO 021 48571954-X 120 80 60,00

GABRIEL SERRASQUEIRO PERES 039 57717797-7 130 68 59,20

IZAKIEL KLEBER ANDRADE ELIAS 031 60896592-3 115 72 56,10

MARCIO FABIANO LOURENÇO DE 

ANDRADE
090 29040104-5 105 76 54,30

GUILHERME VARELA FARIAS 050 63037962-2 65 80 43,50

TALITA CAROLINA JESUS BRAZ 012 49922828-5 65 68 39,90

CÉSAR AUGUSTO GOUVÊA DE FARIA 052 55509718-3 85 ELIMINADO ---------

Bertioga, 15 de outubro de 2021.

  Os recursos, decorrentes da discordância das notas, serão recebidos nos 
dias 18 a 22 de outubro de2021, no Setor de Atendimento ao Contribuinte, no 
horário das 10h as 15h, conforme Capítulo 11 do Edital de Abertura das inscrições 
do referido Processo.

Bertioga, 15 de outubro de 2021.
Comissão Especial Organizadora do Processo Seletivo 01/2021

DECRETOS

DECRETO N. 3.775, DE 14 DE OUTUBRO DE 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar no orçamento do Poder Executivo 
Municipal no valor de R$ 1.036.243,04 (um milhão, trinta e seis mil, duzentos 
e quarenta e três reais e quatro centavos). 

Eng.º Caio Matheus, Prefeito do Município de Bertioga, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas por Lei, e

CONSIDERANDO o disposto no inciso I, do art. 4º, da Lei Municipal n. 1.428, de 
17 de dezembro de 2020, bem como a necessidade de adequação orçamentária 
junto às Secretarias de Serviços Urbanos – SU; Saúde – SS; Procuradoria Geral 
do Município; Meio Ambiente – SM; Obras e Habitação – SO; e Educação - SE;

DECRETA:

Art. 1º Por este Decreto fica aberto Crédito Adicional Suplementar no orçamento do Poder 
Executivo Municipal no valor de R$ 1.036.243,04 (um milhão, trinta e seis mil, duzentos e quarenta 
e três reais e quatro centavos), destinados às seguintes dotações orçamentárias:

UNID FUNCIONAL 
PROGRAMÁTICA

NATUREZA DA 
DESPESA VÍNCULO DOT VALOR JUSTIFICATIVA

01.29.01 03.092.0152.2.024 3.3.90.30.00 01.000.0000 701 R$           
30.000,00 

Aquisição de 
material de 

consumo para 
atender a demanda 

da Procuradoria 
Geral do Município - 

PA nº 10819/20

01.21.01 18.541.0181.2.024 3.3.90.92.00 01.000.0000 336 R$             
3.000,00 

Atender despesas 
com exames e 

serviços médico-
veterinários 

especializados - PA 
nº 10813/20.

01.21.02 18.541.0185.2.253 4.4.90.52.00 01.000.0000 361 R$           
28.304,82 

Aquisição de 
mobiliários e 

equipamentos para 
o CEA - Centro 
de Educação 

Ambiental - PA nº 
7320/20.

01.25.01 10.122.0121.2.020 3.1.90.92.00 01.000.0000 519 R$           
23.697,99 

Despesa de 
Pessoal Civil

01.25.01 10.302.0123.1.089 4.4.90.51.00 01.000.0000 558 R$         
300.427,37 

Construção do 
Hospital Municipal 

de Bertioga - 
Convênio nº 

101056/21 - PA nº 
9005/21.

01.26.01 15.451.0145.1.035 4.4.90.51.00 01.000.0000 683 R$         
250.000,00 

Contrapartida 
de Convênio 

- FEHIDRO nº 
176/21 e FEHIDRO 

nº 76/21 - PA nº 
6381/21.

01.18.01 15.452.0041.2.024 4.4.90.51.00 01.000.0000 100 R$         
310.000,00 

Para construção 
de novo bloco de 

gavetas (carneiras) 
- PA nº 3098/21.

01.19.01 12.122.0051.2.142 4.4.90.93.00 05.000.0000 147
R$           
90.812,86 

Recursos do 
Governo Federal 
PAC2 68252013

  TOTAL
R$      

1.036.243,04 
 

Art. 2º As despesas com a abertura de Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo 1º 
deste Decreto serão cobertas com recursos oriundos de anulação de dotações orçamentárias, 
superávit financeiro e excesso de arrecadação, conforme segue:

UNID
FUNCIONAL 

PROGRAMÁTICA
NATUREZA DA 

DESPESA
VÍNCULO DOT  VALOR RECURSO

01.29.01 03.092.0152.2.024 3.3.90.40.00 01.000.0000 705
R$          
30.000,00 

ORDINÁRIO

01.21.01 18.541.0181.2.024 3.3.90.39.00 01.000.0000 334
R$            
3.000,00 

ORDINÁRIO
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01.25.01 10.122.0121.2.020 3.1.91.13.00 01.000.0000 520
R$          
23.697,99 

ORDINÁRIO

     
R$          
28.304,82 

SUPERÁVIT 
FINANCEIRO - 

FUNESPA CEF C/C 
006.000110-7

     
R$          
90.812,86 

SUPERÁVIT 
FINANCEIRO - BB 

PAC AG: 3970-5 C/C 
21062-5

     
R$        
860.427,37 

EXCESSO DE 
ARRECADAÇÃO - 
TESOURO GERAL 

- ITBI

  TOTAL
R$     
1.036.243,04  

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Bertioga, 14 de outubro de 2021.

Eng.º Caio Matheus
Prefeito do Município

DECRETO N. 3.776, DE 14 DE OUTUBRO DE 2021

Dispõe sobre alteração orçamentária, por transferência e transposição, 
no orçamento do Poder Executivo Municipal no valor de R$ 53.000,00 
(cinquenta e três mil reais).

Eng.º Caio Matheus, Prefeito do Município de Bertioga, no uso 
das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, e

CONSIDERANDO o disposto no art. 25, § 1º, da Lei 
Municipal n. 1.409, de 03 de julho de 2020, bem como a necessidade de adequação 
orçamentária junto as Secretarias de Saúde – SS; e de Meio Ambiente – SM;

DECRETA:
Art. 1º Por este Decreto fica alterado, por transferência e 

transposição, o orçamento do Poder Executivo Municipal no valor de R$ 53.000,00 (cinquenta e 
três mil reais), destinado às seguintes dotações orçamentárias:

UNID
FUNCIONAL 

PROGRAMÁTICA
NATUREZA DA 

DESPESA
VÍNCULO DOT VALOR JUSTIFICATIVA

01.25.01 10.122.0121.2.020 3.1.90.92.00 01.000.0000 519
R$             
5.000,00 

Despesa de 
Pessoal Civil - PA 

nº 8834/21.

01.21.02 18.541.0185.2.253 4.4.90.52.00 01.000.0000 361
R$           
48.000,00 

Aquisição de 
mobiliários e 

equipamentos 
para o CEA 
- Centro de 
Educação 

Ambiental - PA nº 
7320/20.

  TOTAL
R$           
53.000,00  

Art. 2º A alteração orçamentária, por transferência e 
transposição, de que trata o artigo 1º deste Decreto será coberta com recursos 
oriundos da anulação das seguintes dotações orçamentárias:

UNID
FUNCIONAL 

PROGRAMÁTICA
NATUREZA DA 

DESPESA
VÍNCULO DOT  VALOR RECURSO

01.25.01 10.305.0127.2.020 3.1.91.13.00 01.000.0000 635 R$               5.000,00 ORDINÁRIO

01.21.02 18.541.0185.2.253 3.3.90.39.00 01.000.0000 360 R$             18.000,00 ORDINÁRIO

01.21.02 18.541.0184.2.252 3.3.90.39.00 01.000.0000 352 R$             30.000,00 ORDINÁRIO

TOTAL R$             53.000,00 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Bertioga, 14 de outubro de 2021.
Eng.º Caio Matheus

Prefeito do Município

EXTRATOS

EXTRATOS DE PORTARIAS
Art. 1º e 3º, do Decreto n. 1.372/09

                                                                                                                   
PORTARIA N. 417, DE 14 DE OUTUBRO DE 2021 -

EXONERA, a pedido, a partir de 1º de outubro de 2021, a servidora pública MARÍLIA SEIDEL 
DE ALMEIDA MACEDO, Registro Funcional n. 4034, do cargo de provimento efetivo de 
SECRETÁRIA DE ESCOLA, nomeada através da Portaria n. 137/2010.

PORTARIA N. 418, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021 - 
NOMEIA, a partir de 15 de outubro de 2021, a COMISSÃO ESPECIAL ORGANIZADORA 
DO CONCURSO PÚBLICO N. 02/2021, para o preenchimento de 49 (QUARENTA E 
NOVE) VAGAS VACANTES, distribuídas dentre os cargos de ARQUITETO, ASSISTENTE 
SOCIAL, BIÓLOGO, CONTADOR, DIRETOR DE ESCOLA, ENFERMEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, 
FISCAL, MÉDICO DO TRABALHO, MÉDICO VETERINÁRIO, ODONTÓLOGO, PSICÓLOGO, 
SECRETÁRIO DE ESCOLA, SUPERVISOR DE ENSINO, TÉCNICO EM CONTABILIDADE, 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM E TERAPEUTA OCUPACIONAL, nos termos da Lei 
Orgânica Municipal de Bertioga, da Lei Complementar Municipal n. 145/2018, 
da Lei Municipal n. 129/95, e do Decreto Municipal n. 2.470/16, composta pelos 
seguintes servidores:
I – Fábio Benedito Gomes Leite – Registro Funcional n. 2605 – Presidente;
II – Terezinha Maria de Souza Borges, Registro Funcional n. 402;
III – Fernanda Siqueira dos Santos - Registro Funcional n. 2714; 
IV – Gisele Pieroni, Registro Funcional n. 318; 
V – Valdinir Garcez Filho, Registro n. 610; 
VI – Ana Beatriz Reupke Ferraz, Registro n. 120;
VII – Priscila Santos Bernardo, Registro n. 2603; e
VIII – Aparecido Fernando da Silva, Registro n. 2485.

Extrato de Decisão
     AUTORIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Considerando o que consta dos autos do processo administrativo n. 8776/2021, 
AUTORIZO a realização de CONCURSO PÚBLICO para o preenchimento de 
49 (QUARENTA E NOVE) VAGAS VACANTES, distribuídas dentre os 
cargos de provimento efetivo abaixo relacionados, nos termos da Lei Orgânica Municipal 
de Bertioga, da Lei Complementar Municipal n. 145/2018, da Lei Municipal n. 129/95, 
e do Decreto Municipal n. 2.470/16:

CARGO VAGAS VACANTES
Arquiteto 03

Assistente Social 08
Biólogo 01

Contador 01
Diretor de Escola 02

Enfermeiro 04
Engenheiro Civil 04

Fiscal 10
Médico do Trabalho 01
Médico Veterinário 02

Odontólogo 01
Psicólogo 07

Secretário de Escola 01
Supervisor de Ensino 01

Técnico em Contabilidade 01
Técnico em Enfermagem 01
Terapeuta Ocupacional 01

TOTAL 49

O edital de abertura de inscrições do concurso público supracitado deverá 
ser publicado no prazo máximo de 06 (seis) meses, a contar da data desta 
autorização.

Findo o prazo supracitado sem a abertura do concurso público, ficará sem efeito 
esta autorização.

No mais, cumpram-se, observando as formalidades legais.

Bertioga, 15 de outubro de 2021.
Eng.º Caio Matheus

Prefeito do Município
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