
 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
 
CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA O 

EMPREGO DE AUXILIAR DE FARMACIA.

A Diretoria de Recursos Humanos convoca os candidatos classificados no Concurso 
Público nº 01/2018, do no 01 ao nº 04, para o emprego de AUXILIAR DE FAR-
MACIA, conforme classificação publicada no "Diário Oficial do Município de Nova 
Odessa", de 17 de janeiro de 2019, para atribuição de 01 (um) emprego vago.
  A atribuição será realizada no dia 01 de março de 2019, às 09 horas, no Auditório 
da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, à Av. João Pessoa n.º 777-Centro.
  No ato da atribuição o candidato, que tiver a vaga atribuída, deverá apresentar os 
seguintes documentos:
  1- Cédula de Identidade (RG) - original, e xerox;
  2- Certificado de Conclusão do Ensino Médio Completo - xerox autenticado,
  3- Certificado de Conclusão de Curso de Auxiliar de Farmácia, mais registro no 
conselho de classe - xerox autenticado.
  O candidato que não estiver presente à sessão de atribuição, na data, horário e local 
estabelecidos neste Edital, quando for invocado seu nome para atribuição da vaga, 
será excluído do Concurso Público para o emprego de Auxiliar de Farmácia.  
  No caso de atribuição por procuração deverão ser apresentados, além dos documen-
tos solicitados pelo presente Edital, o instrumento de mandato e a Cédula de Identi-
dade do procurador.
  Após a atribuição o candidato deverá se apresentar na Diretoria de Recursos Huma-
nos até o dia 28/03/2019, munido de todos os documentos necessários os quais serão 
divulgados na sessão de atribuição, com pena de perder a vaga, exceto se ficar depen-
dendo da expedição de atestado de saúde, devido a exames específicos solicitados 
pelo Médico da Medicina do Trabalho da PMNO. Nesse caso, o candidato deverá se 
justificar junto a Diretoria de Recursos Humanos.
  O exercício se dará dia 01/04/2019.
OBS: O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências.

           CANDIDATOS CONVOCADOS

 Class. Nome
01º ELIANE OLIVEIRA DE MELO
02º CRISTIANO PIMENTEL DE MATOS
03º NATHALIA VANESSA BALTIERI
04º RAYRA LARISSA TRINCA

Nova Odessa, 18 de fevereiro de 2019
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

 

CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGAS PARA O 
EMPREGO DE FARMACÊUTICO.

A Diretoria de Recursos Humanos, convoca os candidatos classificados no Concurso 
Publico n.º 01/18, do nº 01 até o nº 08, para o emprego de FARMACÊUTICO, con-
forme classificação publicada no "Diário Oficial do Município de Nova Odessa", de 
17 de janeiro de 2019, para atribuição de 04 (quatro)empregos vagos.
  A atribuição será realizada no dia 01 de março de 2019, às 09 horas, no Auditório 
da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, à Av. João Pessoa n.º 777 - Centro.
  No ato da atribuição, o candidato que tiver vaga atribuída deverá apresentar os se-
guintes documentos:
  1-Cédula de Identidade (RG) - original e xerox;
  2- Diploma do Curso Superior de Farmácia - xerox autenticado;
  3 - Registro no CRF - xerox autenticado.
  O candidato que não estiver presente à sessão de atribuição, na data, horário e local 
estabelecidos neste Edital, quando for invocado seu nome para atribuição da vaga, 
será excluído do Concurso Público para o emprego de Farmacêutico.  
  No caso de atribuição por procuração deverão ser apresentados, além dos documen-
tos solicitados pelo presente Edital, o instrumento de mandato e a Cédula de Identi-
dade do procurador.
  Após a atribuição a candidata deverá se apresentar na Diretoria de Recursos Huma-
nos até o dia 28/03/2019, munida de todos os documentos necessários os quais serão 
divulgados na sessão de atribuição, com pena de perder a vaga, exceto se ficar depen-
dendo da expedição de atestado de saúde, devido a exames específicos solicitados 
pelo Médico da Medicina do Trabalho da PMNO. Nesse caso os candidatos deverão 
se justificar junto a Diretoria de Recursos Humanos.  
  O exercício se dará dia01/04/2019.
OBS: O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências.

CANDIDATOS CONVOCADOS
Class. Nome
01º DANIEL MIYAHIRA GUERRAZZI
02º MARCELO JOSÉ BISCARO
03º FERNANDO HENRIQUE PASCOTI BRUHN
04º MAISA COELHO DE LIMA FERREIRA
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PODER EXECUTIVO
05º RODRIGO FELIX FERREIRA
06º MARIANA DIAS GARROTE
07º RANIERY WALADARES RICARDO
08º RAFAEL NISHIMOTO
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CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGAS 
PARA O EMPREGO DE MÉDICO CARDIOLOGISTA 

MENSALISTA.

A Diretoria de Recursos Humanos convoca os candidatos classificados no Concurso 
Público n.º 01/18, do 1º ao 2º, para o emprego de MÉDICO CARDIOLOGISTA 
MENSALISTA, conforme classificação publicada no "Diário Oficial Município de 
Nova Odessa", de 17 de janeiro de 2019, para atribuição de 01 (um) emprego vago.
  A atribuição será realizada no dia 01 de marçode 2019, às 09 horas, no Auditório 
da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, à Av. João Pessoa n.º 777 - Centro.
  No ato da atribuição, o candidato que tiver vaga atribuída deverá apresentar os se-
guintes documentos:
  1- Cédula de Identidade (RG) - original para conferência;
  2- Curso Superior em Medicina, com especialização em CARDIOLOGIA - xerox 
autenticado;
  3- Registro no CRM - xerox autenticado
  O candidato que não estiver presente à sessão de atribuição, na data, horário e local 
estabelecidos neste Edital, quando for invocado seu nome para atribuição da vaga, será 
excluído do Concurso Público para o emprego de Médico Cardiologista Mensalista.
  No caso de atribuição por procuração deverão ser apresentados, além dos documen-
tos solicitados pelo presente Edital, o instrumento de mandato e a Cédula de Identi-
dade do procurador.
  Após a atribuição o candidato deverá se apresentar na Diretoria de Recursos Huma-
nos até o dia 28/03/2019, munido de todos os documentos necessários os quais serão 
divulgados na sessão de atribuição, com pena de perder a vaga, exceto se ficar depen-
dendo da expedição do atestado de saúde, devido a exames específicos solicitados 
pelo Médico da Medicina do Trabalho da PMNO. Nesse caso, o candidato deverá se 
justificar junto a Diretoria de Recursos Humanos.
  O exercício se dará dia 01/04/2019.
OBS: O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências.
CANDIDATOS CONVOCADOS
Class. Nome
01º CARLOS EDUARDO A. SISNANDO
02º ELAINE CUNHA DORING ESTIGARIBIA
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CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGAS PARA 
O EMPREGO DE MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 

PLANTONISTA.

A Diretoria de Recursos Humanos convoca os candidatos classificados no Concurso 
Público n.º 01/18, do 1º ao 5º, para o emprego de MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 
PLANTONISTA, conforme classificação publicada no "Diário Oficial do Município 
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da Medicina do Trabalho da PMNO. Nesse caso, o candidato deverá se justificar junto a 
Diretoria de Recursos Humanos.
  O exercício se dará dia 01/04/2019.
OBS: O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências.
CANDIDATOS CONVOCADOS
Class. Nome
01º EDGARD CARLOS DA SILVA
02º LUCRECIA REGINA GOMES ROMEU
03º CAMILA PASSOS THEODORO
04º CARINE RAMOS CARVALHO LEÃO
05º AMANDA SANTOS CERÁVOLO
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CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA 
PARA O EMPREGO DE MÉDICO GINECOLOGISTA 

PLANTONISTA.

A Diretoria de Recursos Humanos convoca os candidatos classificados no Concurso Pú-
blico n.º 01/18, do 1º ao 8º, para o emprego de MÉDICO GINECOLOGISTA PLAN-
TONISTA, conforme classificação publicada no "Diário Oficial Município de Nova 
Odessa", de 17 de janeiro de 2019, para atribuição de 04 (quatro) empregos vagos.
  A atribuição será realizada no dia 01 de marçode 2019, às 09 horas, no Auditório da 
Prefeitura Municipal de Nova Odessa, à Av. João Pessoa n.º 777 - Centro.
  No ato da atribuição, o candidato que tiver vaga atribuída tera que fazer a escolha de dia 
e horário dos plantões, que será apresentado conforme a escala vaga e deverá apresentar 
os seguintes documentos:
  1- Cédula de Identidade (RG) - original para conferência;
  2- Curso Superior em Medicina, com especialização em Ginecologia - xerox autenti-
cado;
  3- Registro no CRM - xerox autenticado
  O candidato que não estiver presente à sessão de atribuição, na data, horário e local 
estabelecidos neste Edital, quando for invocado seu nome para atribuição da vaga, será 
excluído do Concurso Público para o emprego de Médico Ginecologista Plantonista.
  No caso de atribuição por procuração deverão ser apresentados, além dos documentos 
solicitados pelo presente Edital, o instrumento de mandato e a Cédula de Identidade do 
procurador.
  Após a atribuição o candidato deverá se apresentar na Diretoria de Recursos Humanos 
até o dia 28/03/2019, munido de todos os documentos necessários os quais serão divul-
gados na sessão de atribuição, com pena de perder a vaga, exceto se ficar dependendo 
da expedição do atestado de saúde, devido a exames específicos solicitados pelo Médico 
da Medicina do Trabalho da PMNO. Nesse caso, o candidato deverá se justificar junto a 
Diretoria de Recursos Humanos.
  O exercício se dará dia 01/04/2019.
OBS: O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências.
  CANDIDATOS CONVOCADOS
Class. Nome
01º EDGARD CARLOS DA SILVA
02º GRAZIELLY KAREN SILVA
03º GIUSEPPE ELIAS BORTONE
04º LEYLAINE APARECIDA DINIZ RIBEIRO
05º NATALIA BARBOSA INÁCIO
06º LILIAN HELENA MOSCÃO ZANONA
07º JULIANA FERREIRA DE LIMA
08º CARINE RAMOS CARVALHO LEÃO
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de Nova Odessa" de 17 de janeiro de 2019, para atribuição de 02 (dois) empregos vagos.
  A atribuição será realizada no dia 01 de março de 2019, às 09 horas, no Auditório da 
Prefeitura Municipal de Nova Odessa, à Av. João Pessoa n.º 777 - Centro.
  No ato da atribuição, o candidato que tiver vaga atribuída tera que fazer a escolha de dia 
e horário dos plantões, que será apresentado conforme a escala vaga e deverá apresentar 
os seguintes documentos:
  1- Cédula de Identidade (RG) - original e xerox;
  2- Curso Superior em Medicina, com especialização em Cirurgia Geral - xerox auten-
ticado;
  3- Registro no CRM - xerox autenticado.
  O candidato que não estiver presente à sessão de atribuição, na data, horário e local 
estabelecidos neste Edital, quando for invocado seu nome para atribuição da vaga, será 
excluído do Concurso Público para o emprego de Médico Cirurgião Geral Plantonista.
  No caso de atribuição por procuração deverão ser apresentados, além dos documentos 
solicitados pelo presente Edital, o instrumento de mandato e a Cédula de Identidade do 
procurador.
  Após a atribuição o candidato deverá se apresentar na Diretoria de Recursos Humanos 
até o dia 28/03/2019, munido de todos os documentos necessários os quais serão divul-
gados na sessão de atribuição, com pena de perder a vaga, exceto se ficar dependendo 
da expedição do atestado de saúde, devido a exames específicos solicitados pelo Médico 
da Medicina do Trabalho da PMNO. Nesse caso, o candidato deverá se justificar junto a 
Diretoria de Recursos Humanos.
  O exercício se dará dia 01/04/2019.
OBS: O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências.    
CANDIDATOS CONVOCADOS
Class. Nome
01º EVELISE MARTINS
02º BRENNO SALVADORI SONTAG
03º LUCIANO CRUANES GULLO
04º MÁRIO FERNANDEZ SOBRAL SILVA
05º IVAN BORIN SELEGATTO
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CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA 
PARA O EMPREGO DE MÉDICO GINECOLOGISTA 

MENSALISTA.

A Diretoria de Recursos Humanos convoca os candidatos classificados no Concurso Pú-
blico n.º 01/18, do 1º ao 5º, para o emprego de MÉDICO GINECOLOGISTA MEN-
SALISTA, conforme classificação publicada no "Diário Oficial de Nova Odessa", de 17 
de janeiro de 2019, para atribuição de 03 (três) empregos vagos.
  A atribuição será realizada no dia 01 de marçode 2019, às 09 horas, no Auditório da 
Prefeitura Municipal de Nova Odessa, à Av. João Pessoa n.º 777 - Centro.
  No ato da atribuição, o candidato que tiver vaga atribuída deverá apresentar os seguin-
tes documentos:
  1- Cédula de Identidade (RG) - original para conferência;
  2- Curso Superior em Medicina, com especialização em Ginecologia - xerox autenti-
cado;
  3- Registro no CRM - xerox autenticado
  O candidato que não estiver presente à sessão de atribuição, na data, horário e local 
estabelecidos neste Edital, quando for invocado seu nome para atribuição da vaga, será 
excluído do Concurso Público para o emprego de Médico Ginecologista Mensalista.
  No caso de atribuição por procuração deverão ser apresentados, além dos documentos 
solicitados pelo presente Edital, o instrumento de mandato e a Cédula de Identidade do 
procurador.
  Após a atribuição o candidato deverá se apresentar na Diretoria de Recursos Humanos 
até o dia 28/03/2019, munido de todos os documentos necessários os quais serão divul-
gados na sessão de atribuição, com pena de perder a vaga, exceto se ficar dependendo 
da expedição do atestado de saúde, devido a exames específicos solicitados pelo Médico 
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CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA 
PARA O EMPREGO DE MÉDICO NEUROLOGISTA 

MENSALISTA.

A Diretoria de Recursos Humanos convoca os candidatos classificados no Concurso 
Público n.º 01/18, do 1º ao 4º, para o emprego de MÉDICO NEUROLOGISTA 
MENSALISTA, conforme classificação publicada no "Diário Oficial Município de 
Nova Odessa", de 17 de janeiro de 2019, para atribuição de 02 (dois) empregos vagos.
  A atribuição será realizada no dia 01 de marçode 2019, às 09 horas, no Auditório 
da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, à Av. João Pessoa n.º 777 - Centro.
  No ato da atribuição, o candidato que tiver vaga atribuída deverá apresentar os se-
guintes documentos:
  1- Cédula de Identidade (RG) - original e xerox;
  2- Curso Superior em Medicina, com especialização em Neurologia - xerox auten-
ticado;
  3- Registro no CRM - xerox autenticado
  O candidato que não estiver presente à sessão de atribuição, na data, horário e local 
estabelecidos neste Edital, quando for invocado seu nome para atribuição da vaga, será 
excluído do Concurso Público para o emprego de Médico Neurologista Mensalista.
  No caso de atribuição por procuração deverão ser apresentados, além dos documen-
tos solicitados pelo presente Edital, o instrumento de mandato e a Cédula de Identi-
dade do procurador.
  Após a atribuição o candidato deverá se apresentar na Diretoria de Recursos Huma-
nos até o dia 28/03/2019, munido de todos os documentos necessários os quais serão 
divulgados na sessão de atribuição, com pena de perder a vaga, exceto se ficar depen-
dendo da expedição do atestado de saúde, devido a exames específicos solicitados 
pelo Médico da Medicina do Trabalho da PMNO. Nesse caso, o candidato deverá se 
justificar junto a Diretoria de Recursos Humanos.
  O exercício se dará dia 01/04/2019.
OBS: O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências.
  CANDIDATOS CONVOCADOS
Class. Nome
01º MAYANI COSTA RIBEIRO
02º LUCIANA CANTO PANTOJA BUZAGLO
03º ANTONIO CARLOS PERBONI
04º JUSSARA DE OLIVEIRA
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CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGAS PARA O 
EMPREGO DE MÉDICO PEDIATRA MENSALISTA.

A Diretoria de Recursos Humanos convoca os candidatos classificados no Concurso 
Público n.º 01/18, do 1º ao 7º, para o emprego de MÉDICO PEDIATRA MEN-
SALISTA, conforme classificação publicada no "Diário Oficial Município de Nova 
Odessa", de 17 de janeiro de 2019, para atribuição de 03 (três) empregos vagos.
  A atribuição será realizada no dia 01 de marçode 2019, às 09 horas, no Auditório 
da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, à Av. João Pessoa n.º 777 - Centro.
  No ato da atribuição, o candidato que tiver vaga atribuída deverá apresentar os se-
guintes documentos:
  1- Cédula de Identidade (RG) - original para conferência;
  2- Curso Superior em Medicina, com especialização em Pediatria - xerox autenti-
cado;
  3- Registro no CRM - xerox autenticado
  O candidato que não estiver presente à sessão de atribuição, na data, horário e local 
estabelecidos neste Edital, quando for invocado seu nome para atribuição da vaga, 
será excluído do Concurso Público para o emprego de Médico  Pediatra Mensalista.
  No caso de atribuição por procuração deverão ser apresentados, além dos documen-
tos solicitados pelo presente Edital, o instrumento de mandato e a Cédula de Identi-
dade do procurador.
  Após a atribuição o candidato deverá se apresentar na Diretoria de Recursos Huma-
nos até o dia 28/03/2019, munido de todos os documentos necessários os quais serão 
divulgados na sessão de atribuição, com pena de perder a vaga, exceto se ficar depen-
dendo da expedição do atestado de saúde, devido a exames específicos solicitados 
pelo Médico da Medicina do Trabalho da PMNO. Nesse caso, o candidato deverá se 
justificar junto a Diretoria de Recursos Humanos.
  O exercício se dará dia 01/04/2019.
OBS: O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências.
  CANDIDATOS CONVOCADOS
Class. Nome
01º MARIANA ALBERTINAZZI  DE SOUZA PACHANI
02º PATRICIA BRANDIMARTI
03º RODRIGO MIRANDA ARTACHO
04º MARCOS SUDARIO DOS SANTOS
05º LAIS REZENDE SOBREIRO
06º LETICIA PEREIRA FREITAS
07º LIVIA PAPASIDERO
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CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGAS PARA 
O EMPREGO DE MÉDICO SOCORRISTA ADULTO 

PLANTONISTA.

A Diretoria de Recursos Humanos convoca os candidatos classificados no Concur-
so Público n.º 01/16, do 23º ao 25º, para o emprego de MÉDICO SOCORRISTA 
ADULTO PLANTONISTA, conforme classificação publicada no "Jornal de Nova 

Odessa", de 30 de junho de 2016, para atribuição de 03 (três) empregos vagos.
  A atribuição será realizada no dia 01 de marçode 2019, às 09 horas, no Auditório 
da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, à Av. João Pessoa n.º 777 - Centro.
  No ato da atribuição, o candidato que tiver vaga atribuída tera que fazer a escolha 
de dia e horário dos plantões, que será apresentado conforme a escala vaga e deverá 
apresentar os seguintes documentos:
  1- Cédula de Identidade (RG) - original para conferência;
  2- Curso Superior em Medicina - xerox autenticado;
  3- Registro no CRM - xerox autenticado
  O candidato que não estiver presente à sessão de atribuição, na data, horário e local 
estabelecidos neste Edital, quando for invocado seu nome para atribuição da vaga, 
será excluído do Concurso Público para o emprego de Médico Socorrista Adulto Plan-
tonista.
  No caso de atribuição por procuração deverão ser apresentados, além dos documen-
tos solicitados pelo presente Edital, o instrumento de mandato e a Cédula de Identi-
dade do procurador.
  Após a atribuição o candidato deverá se apresentar na Diretoria de Recursos Huma-
nos até o dia 28/03/2019, munido de todos os documentos necessários os quais serão 
divulgados na sessão de atribuição, com pena de perder a vaga, exceto se ficar depen-
dendo da expedição do atestado de saúde, devido a exames específicos solicitados 
pelo Médico da Medicina do Trabalho da PMNO. Nesse caso, o candidato deverá se 
justificar junto a Diretoria de Recursos Humanos.
  O exercício se dará dia 01/04/2019.
CANDIDATOS CONVOCADOS
Class. Nome
23º ANDERSON GOMES GABRIEL
24º SERGIO CARDOSO
25º HELESON ALVES DE CATRO
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CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA 
O EMPREGO DE MÉDICO SOCORRISTA PEDIATRA 

PLANTONISTA.

A Diretoria de Recursos Humanos convoca os candidatos classificados no Concur-
so Público n.º 01/18, do 1º ao 10º, para o emprego de MÉDICO SOCORRISTA 
PEDIATRA PLANTONISTA, conforme classificação publicada no "Diário Oficial 
Município de Nova Odessa", de 17 de janeiro de 2019, para atribuição de 04 (quatro) 
empregos vagos.
  A atribuição será realizada no dia 01 de marçode 2019, às 09 horas, no Auditório 
da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, à Av. João Pessoa n.º 777 - Centro.
  No ato da atribuição, o candidato que tiver vaga atribuída tera que fazer a escolha 
de dia e horário dos plantões, que será apresentado conforme escala vaga e deverá 
apresentar os seguintes documentos:
  1- Cédula de Identidade (RG) - original e xerox;
  2- Curso Superior em Medicina, com especialização em Pediatria - xerox autenti-
cado;
  3- Registro no CRM - xerox autenticado
  O candidato que não estiver presente à sessão de atribuição, na data, horário e local 
estabelecidos neste Edital, quando for invocado seu nome para atribuição da vaga, 
será excluído do Concurso Público para o emprego de Médico Socorrista Pediatra 
Plantonista.
  No caso de atribuição por procuração deverão ser apresentados, além dos documen-
tos solicitados pelo presente Edital, o instrumento de mandato e a Cédula de Identi-
dade do procurador.
  Após a atribuição o candidato deverá se apresentar na Diretoria de Recursos Huma-
nos até o dia 28/03/2019, munido de todos os documentos necessários os quais serão 
divulgados na sessão de atribuição, com pena de perder a vaga, exceto se ficar depen-
dendo da expedição do atestado de saúde, devido a exames específicos solicitados 
pelo Médico da Medicina do Trabalho da PMNO. Nesse caso, o candidato deverá se 
justificar junto a Diretoria de Recursos Humanos.
  O exercício se dará dia 01/04/2019.
OBS: O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências.
CANDIDATOS CONVOCADOS
Class. Nome
01º RONNIE MARK BAGATTOLI
02º ANA PAULA DE OLIVEIRA FERNANDES
03º NAHARA LIMA JUREMA
04ª EUNICE FREITAS MENDES ACIOLI
05º JULIANA BUZINARO RIBEIRO
06º LETICIA PEREIRA FREITAS
07º CHARLINGTON MOREIRA CAVALCANTE
08ª GUSTAVO LEÃO BARROS
09º NATÁSSIA MELLACI FERNANDES RODRIGUES
10º MARIANA BALDIM RORATTO
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CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA O 
EMPREGO DE PSICOLOGO.

A Diretoria de Recursos Humanos convoca os candidatos classificados do n° 01 ao 
n° 03, no Concurso Público nº.01/18, conforme classificação publicada no "Diário 
Oficial de Nova Odessa", de 17 de janeiro de 2019, para atribuição de 01 (um) em-
prego vago.
  A atribuição será realizada no dia 01 de marçode 2019, às 09 horas, no Auditório 
da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, à Av. João Pessoa n.º 777 - Centro.
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  No ato da atribuição, o candidato que tiver vaga atribuída deverá apresentar 
os seguintes documentos:
  1-Cédula de Identidade (RG) - original e xerox;
  1-Diploma do Curso Superior de Psicologia - xerox autenticado;
  2- Registro no CRP - xerox autenticado;
  O candidato que não estiver presente à sessão de atribuição, na data, horário 
e local estabelecidos neste Edital, será excluído do Concurso Público para o 
emprego de Psicólogo.
  No caso de atribuição por procuração deverão ser apresentados, além dos 
documentos solicitados pelo presente Edital, o instrumento de mandato e a 
Cédula de Identidade do procurador.
  Após a atribuição o candidato deverá se apresentar na Diretoria de Recursos 
Humanos até o dia 28/03/2019, munido de todos os documentos necessários 
os quais serão divulgados na sessão de atribuição, com pena de perder a vaga, 
exceto se ficar dependendo da expedição do atestado de saúde, devido a exa-
mes específicos solicitados pelo Médico da Medicina do Trabalho da PMNO. 
Nesse caso, o candidato deverá se justificar junto a Diretoria de Recursos 
Humanos.
  O exercício se dará dia 01/04/2019.
OBS: O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, 
prevendo ausências e desistências.

CANDIDATOS CONVOCADOS

 Class. Nome
01º PAULINE DE MELLO MARTINES SIMÃO
02º ALDREI TATIANE DECHEN FREZZA
03º CAROLINE DANTAS DE FREITAS
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CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA 
O EMPREGO DE VETERINÁRIO.

A Diretoria de Recursos Humanos convoca os candidatos classificados no 
Concurso Público n.º 01/18, do 1º ao 3º, para o emprego de VETERINÁRIO, 
conforme classificação publicada no "Diário Oficial Município de Nova Odes-
sa", de 17 de janeiro de 2019, para atribuição de 01 (um) emprego vago.
  A atribuição será realizada no dia 01 de marçode 2019, às 09 horas, no 
Auditório da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, à Av. João Pessoa n.º 
777 - Centro.
  No ato da atribuição, o candidato que tiver vaga atribuída deverá apresentar 
os seguintes documentos:
  1- Cédula de Identidade (RG) - original e xerox;
  2- Curso Superior Completo em MEDICINA VETERINÁRIA - xerox auten-
ticado;
  3- Registro junto ao CRMV-xerox autenticado.  
  O candidato que não estiver presente à sessão de atribuição, na data, horário e 
local estabelecidos neste Edital, quando for invocado seu nome para atribuição 
da vaga, será excluído do Concurso Público para o emprego de Veterinário.
  No caso de atribuição por procuração deverão ser apresentados, além dos 
documentos solicitados pelo presente Edital, o instrumento de mandato e a 
Cédula de Identidade do procurador.
  Após a atribuição o candidato deverá se apresentar na Diretoria de Recursos 
Humanos até o dia 28/03/2019, munido de todos os documentos necessários 
os quais serão divulgados na sessão de atribuição, com pena de perder a vaga, 
exceto se ficar dependendo da expedição do atestado de saúde, devido a exa-
mes específicos solicitados pelo Médico da Medicina do Trabalho da PMNO. 
Nesse caso, o candidato deverá se justificar junto a Diretoria de Recursos 
Humanos.
  O exercício se dará dia 01/04/2019.
OBS: O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, 
prevendo ausências e desistências.
CANDIDATOS CONVOCADOS
Class. Nome
1º MARCELA DE PINHO MANZI ZOCCA
2º MARLETH NUNES DA COSTA
3º ANDRE DESJARDINS ANTUNES
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SECRETARIA DE SAÚDE
 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo nº 1106/2019.

Ratificando nos termos do Artigo 26 da Lei nº 8.666/93 o ato do Secretário 
de Saúde, nos termos do Decreto de número 3.500, de 13 de janeiro de 2016, 
que dispensou nos termos do Artigo 24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93, 
a contratação da empresa Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda para 
contratação emergencial de empresa especializada para esterilização de instru-
mental cirúrgico no valor total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Nova Odessa, 18 de fevereiro de 2019
VANDERLEI COCATO BORGES

Secretário de Saúde

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E 
JARDINS

 
PUBLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÕES AMBIENTAIS 

001/2019

De acordo com a Lei Municipal nº. 2.701, de 20 de Maio de 2013, conforme Art. 4º. 
Parágrafo único. Venho por meio deste edital notificar os proprietários de terrenos 
abaixo, por motivos de limpeza de terreno e passeio público inexistente. A primeira 
notificação ocorreu em 05/11/2018, seguida pela segunda em 25/01/2019 e refiscali-
zação em 13/02/2019.
  Após publicação em edital, os proprietários terão sete (07) dias para realizar a limpe-
za do terreno e sessenta (60) dias para a contrução da calçada, conforme Art. 5º. Desta 
mesma Lei. O não cumprimento das notificações acarretará em penalidades cabíveis.

Nome: Rosana Caldeira - Número da notificação: 6638
Endereço: Rua das Crianças, 214, Lote 17 - Quadra 02 - Jd. Nossa Senhora de Fátima
Motivo: Limpeza de Terreno e passeio público inexistente.

Nome: José Francisco Gonçalves - Número da notificação: 6626
Endereço: Rua Sílvio de Paula, 241, Lote 08 - Quadra 16 - Jd. Nossa Senhora de 
Fátima.
Motivo: Limpeza de Terreno.

Nome: Valdir Carlos da Silva - Número notificações: 6349/6350/6535
Endereço: Rua Pedro Parras de Camargo, Lote 03 - Quadra 05 - Jd. Maria Helena
Motivo: Limpeza de Terreno e passeio público inexistente.

Nome: Gilmar Aparecido de Oliveira - Número notificações: 6371/6549
Endereço: Av. Carlos Eduardo Dextro Maueberg, Lote 205- Quadra 20 - Jd. Maria 
Helena.
Motivo: Limpeza de Terreno.

Nome: Valmir Aparecido Gonçalves Moreira - Número notificações: 6395/ 6558/ 
6559
Endereço: Rua Geraldo de Oliveira, Lote 037 - Quadra 22 - Jd. Maria Helena
Motivo: Limpeza de Terreno e passeio público inexistente.

Nome: Andrea Ferreira da Silva - Número notificações: 6396/ 6555/ 6556/ 6557
Endereço: Rua Geraldo de Oliveira, Lote 04 - Quadra 17 - Jd. Maria Helena
Motivo: Limpeza de Terreno e passeio público inexistente.

Nome: Carlos Eduardo Ribeiro Tomaz - Número notificações: 6581/ 6582
Endereço: Rua Rubens Peres, Lote 22 - Quadra 14 - Jd. Maria Helena
Motivo: Limpeza de Terreno e passeio público inexistente.

Nova Odessa, 18 de fevereiro de 2019
EDSON BARROS DE SOUZA

Secretário de Meio Ambiente, Parque e Jardins

CULTURAL
AGENDA

16FEV
SÁBADO
STAND UP
20H
TEATRO MUNICIPAL

RODRIGO
PELUCA

22FEV
SEXTA-FEIRA
PARCERIA COM DENISE PELUSCH
19H
TEATRO MUNICIPAL

FESTIVAL DE CINEMA
INTERNACIONAL

23FEV
SÁBADO
PARCERIA COM DENISE PELUSCH
19H
TEATRO MUNICIPAL

FESTIVAL DE CINEMA
INTERNACIONAL

24FEV
DOMINGO
STAND UP
19H
TEATRO MUNICIPAL

SHOW DE HUMOR
TESTANDO

11FEV
SEGUNDA-FEIRA
SARAU DE POESIAS
19H
ESTAÇÃO CULTURA

PARADA
POÉTICA

25FEV
SEGUNDA-FEIRA
MÚSICA NA VARANDA
20H
CASARÃO CULTURA

MOON AND
SUN

09FEV
SÁBADO
EXPOSIÇÃO E VENDA
09H
PRAÇA CENTRAL

FEIRA DE
ARTESANATO

10FEV
DOMINGO
MÚSICA E GASTRONOMIA
13H
PRAÇA CENTRAL

ESTAÇÃO DO
SAMBA
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