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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 9.743 DE 14 DE AGOSTO DE 2020
"Nomeia Assessor Tecnólogo"

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 
através do art. 78, inciso II;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear GABRIELA FERREIRA DE ARRUDA PEZZOAGIZZIO, por-
tadora do RG sob o nº 34.995.695-9, para o cargo de ASSESSOR TECNÓLOGO, de 
provimento em comissão, padrão salarial P42, sob o regime da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT).

Art. 2º Compete ao servidor assessorar os superiores no desenvolvimento dos planos 
de trabalho, projetos, metas e cronogramas, mediante aplicação das melhores práticas 
em gestão pública, elaborando estudos e, em conjunto com o superior, o acompanha-
mento do desenvolvimento e execução das estratégicas e prioridades estabelecidas 
de conformidade com o Plano de Governo, Plano Plurianual e metas estabelecidas 
para a pasta, interagindo com as demais áreas, equipes e usuários ou destinatários das 
políticas públicas envolvidas.

Art. 3º Determinar a Diretoria de Recursos Humanos que promova as anotações ne-
cessárias do teor desta Portaria.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as dis-
posições contrárias.

Nova odessa, 14 de agosto de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.744 DE 14 DE AGOSTO DE 2020
"Nomeia Assessor Tecnólogo"

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 
através do art. 78, inciso II;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear SIMONE LUCIANO DA SILVA FARIA, portadora do RG sob o nº 
27.433.673-X, para o cargo de ASSESSOR TECNÓLOGO, de provimento em comis-
são, padrão salarial P42, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Art. 2º Compete ao servidor assessorar os superiores no desenvolvimento dos planos 
de trabalho, projetos, metas e cronogramas, mediante aplicação das melhores práticas 

em gestão pública, elaborando estudos e, em conjunto com o superior, o acompanha-
mento do desenvolvimento e execução das estratégicas e prioridades estabelecidas 
de conformidade com o Plano de Governo, Plano Plurianual e metas estabelecidas 
para a pasta, interagindo com as demais áreas, equipes e usuários ou destinatários das 
políticas públicas envolvidas.

Art. 3º Determinar a Diretoria de Recursos Humanos que promova as anotações ne-
cessárias do teor desta Portaria.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as dis-
posições contrárias.

Nova odessa, 14 de agosto de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.745 DE 14 DE AGOSTO DE 2020
"Nomeia Assessor Tecnólogo"

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 
através do art. 78, inciso II;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear MARILYN SAAD STEFANI MENDONÇA, portadora do RG sob 
o nº 40.758.641-6 para o cargo de ASSESSOR TECNÓLOGO, de provimento em 
comissão, padrão salarial P42, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT).

Art. 2º Compete ao servidor assessorar os superiores no desenvolvimento dos planos 
de trabalho, projetos, metas e cronogramas, mediante aplicação das melhores práticas 
em gestão pública, elaborando estudos e, em conjunto com o superior, o acompanha-
mento do desenvolvimento e execução das estratégicas e prioridades estabelecidas 
de conformidade com o Plano de Governo, Plano Plurianual e metas estabelecidas 
para a pasta, interagindo com as demais áreas, equipes e usuários ou destinatários das 
políticas públicas envolvidas.

Art. 3º Determinar a Diretoria de Recursos Humanos que promova as anotações ne-
cessárias do teor desta Portaria.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as dis-
posições contrárias.

Nova odessa, 14 de agosto de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.746 DE 14 DE AGOSTO DE 2020
"Nomeia Gestor em Transparência Pública"

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 
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através do art. 78, inciso II;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear RITA DE CASSIA CHEROTI MARTINHÃO, portadora da cédula 
de identidade RG n. 8.667.134 para o cargo de GESTOR EM TRANSPARÊNCIA 
PÚBLICA, de provimento em comissão, P62, sob o regime da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT).

Art. 2º Compete à servidora dirigir e coordenar o canal de comunicação direta entre 
os cidadãos e o poder público municipal; responsabilizar-se pelas ações de planeja-
mento e as ações pertinentes à respectiva Pasta, propondo medidas para adequação e 
aprimoramento; gerenciar na elaboração do respectivo plano de trabalho periódico; 
assessorar o Prefeito Municipal nos assuntos atinentes à sua área de atuação e demais 
atribuições compatíveis com o cargo.

Art. 3º Determinar a Diretoria de Recursos Humanos que promova as anotações ne-
cessárias do teor desta Portaria.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as dis-
posições contrárias.

Nova odessa, 14 de agosto de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.747 DE 14 DE AGOSTO DE 2020
"Altera cargo de servidor"

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 
através do art. 78, inciso II;

RESOLVE:

Art. 1º Alterar o cargo do servidor CARLOS ALBERTO ROSSI, portador do RG 
sob o nº 44.134.538-4, do cargo de assessor tecnólogo para o cargo deASSESSOR 
DE GABINETE SUPERIOR, de provimento em comissão, padrão salarial P65, sob o 
regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Art. 2º Compete ao servidor subsidiar o Gabinete do Secretário com estudos, avalia-
ções estratégicas e técnico-políticas no desenvolvimento das atividades da área; Ana-
lisar, para deliberação em conjunto com o superior, as propostas, prospecções, parece-
res e recomendações, em nível estratégico, concatenando com o Plano de Governo em 
implantação e ou execução; estabelecer relação com as várias unidades da Secretaria e 
as entidades a ela vinculadas, viabilizando a disseminação das ações técnico-políticas 
determinadas pelo Agente Político no comando da respectiva Secretaria.

Art. 3º Determinar a Diretoria de Recursos Humanos que promova as anotações ne-
cessárias do teor desta Portaria.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as dispo-
sições em contrário, especialmente a Portaria de nº 9.523 de 03 de fevereiro de 2020.

Nova odessa, 14 de agosto de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.748 DE 14 DE AGOSTO DE 2020
"Nomeia Assessor Superior Departamental"

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 
através do art. 78, inciso II;

RESOLVE:

Art. 1º Nomeia DANILO EDUARDO LIBÓRIO, portador do RG sob o nº 
33.064.432-4 para o cargo deASSESSOR SUPERIOR DEPARTAMENTAL, de pro-
vimento em comissão, padrão salarial P58-A, sob o regime da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT).

Art. 2º Compete ao servidor desenvolver, no âmbito do Departamento, sob demanda 
do Diretor ou Superior, estudos, análises técnico-políticas para estabelecimento das 
prioridades e políticas públicas a serem realizadas pela respectiva pasta e o planeja-
mento e acompanhamento estratégico da execução; ou, se em atividade meio, para 
viabilização da implantação e execução das políticas públicas do município; interagir 
com a equipe e demais unidades, assessorando o Superior no planejamento e execução 
das metas.

Art. 3º Determinar a Diretoria de Recursos Humanos que promova as anotações ne-
cessárias do teor desta Portaria.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as dis-
posições em contrário.

Nova odessa, 14 de agosto de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.750 DE 14 DE AGOSTO DE 2020

"Nomeia Secretário de Meio Ambiente, Parques e Jardins"

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 
através do art. 78, inciso II;

RESOLVE:
Art. 1º Nomear EDSON BARROS DE SOUZA, portador da cédula de identidade 
RG nº 23.677.158-9, para o cargo de Secretário de Meio Ambiente, Parques e Jardins, 
de provimento em comissão P73-A, sob o regime de agente político. 

Art. 2º Compete ao servidor planejar, dirigir, coordenar e liderar a execução dos ser-
viços, no âmbito da respectiva Secretaria, bem como em relação à adequada aplicação 
do plano governamental; acompanhar e avaliar as atividades das unidades relativas 
à Pasta de sua responsabilidade; assessorar o Prefeito Municipal em assuntos de sua 
competência e exercer as atribuições que lhe forem expressamente delegadas.

Art. 3º Determinar a Diretoria de Recursos Humanos que promova as anotações ne-
cessárias do teor desta Portaria.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as dis-
posições contrárias.

Nova odessa, 14 de agosto de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA O 
EMPREGO DE FARMACÊUTICO.

A Diretoria de Recursos Humanos convoca os candidatos classificados no Concurso 
Público nº 01/2018, do 13º ao 17º para o emprego de FARMACÊUTICO, conforme 
classificação publicada no "Diário Oficial do Município de Nova Odessa", de 17 de 
janeiro de 2019, para atribuição de 02 (duas)vagas, em substituição aos servidores 
exoneradose carga horária de 40 horas, disciplinado pela Lei nº 3.252, de 25 de 
março de 2019, visando atendimento as ações voltadas à pandemia COVID-19.
  A atribuição será realizada no dia 28 de agosto de 2020, às 09:00 horas, no Au-
ditório da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, à Av. João Pessoa nº 777-Centro.
  No ato da atribuição a candidata, que tiver vaga atribuída, deverá apresentar os se-
guintes documentos:
  1-Cédula de Identidade (RG) - original;
  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 03/09/2020, 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 Prefeitura de Nova Odessa. Nesse caso, a 
candidata deverá se justificar junto a Diretoria de Recursos Humanos. 
  O exercício ocorrerá dia 08/09/2020.

OBS: O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências.

 CANDIDATOS CONVOCADOS
Class. Nome
13º MARIANA   ROBERTO GAMA SATO
14º ERIKA CRISTINA VARGAS   DE OLIVEIRA
15º NATHALIA TOFFOLI DE   PAULA SILVEIRA
16º ISIS CRISTINA MORITA
17º MARIA JOSE MARIANI

Nova odessa, 17 de agosto de 2020
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

 

CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA O 
EMPREGO DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA.

A Diretoria de Recursos Humanos convoca o candidato classificado no Concurso Pú-
blico nº 01/19, do 11º ao 13º, para o emprego de MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, 
conforme classificação publicada no "Diário Oficial do Município de Nova Odessa", 
de 11 de janeiro de 2020, para atribuição de 01 (uma)vaga, em substituição ao ser-
vidor exonerado, visando atendimento as ações voltadas à pandemia COVID-19. 
  A atribuição será realizada no dia 28 de agostode 2020, às 14:00 horas, no Au-
ditório da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, à Av. João Pessoa nº 777 - Centro.
  No ato da atribuição, o candidato que tiver vaga atribuída deverá apresentar os se-
guintes documentos:
  1-Cédula de Identidade (RG) - original;
  2-Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental Completo - xerox autenticado;
  3-Carteira Nacional de Habilitação - no mínimo Categoria "D" - original e xerox;
  4-Certificado de Habilitação em Curso Especializado para Condução de Veículos de 
Emergência - xerox autenticado.
  O candidato que não estiver presente à sessão de atribuição, na data, horário e local 
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estabelecidos neste Edital, quando for invocado seu nome para atribuição da vaga, 
será excluído do Concurso Público para o emprego de Motorista de Ambulância.
  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 03/09/2020, 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 ocorrerá dia 08/09/2020.

OBS: O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências.

CANDIDATO CONVOCADO
Class. Nome
11º VICTOR FLAVIO BERNARDO   DE CAMPOS
12º RONALDO CARLOS DA SILVA
13º MAURICE REBELO DE   CARVALHO 

Nova odessa, 17 de agosto de 2020
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 
através do art. 78, inciso II, e nos termos do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março 
de 2020 e, conforme da Lei Complementarnº 173, de 27 de maio de 2020, no Art.10, 
parágrafos 2º e 3º, suspende, a partir de 20 de março de 2020, o prazo de validade 
do Concurso Público nº 01/2016 para os empregos de DENTISTA, ENFERMEIRO, 
RECEPCIONISTA e TÉCNICO DE ENFERMAGEM. 

Nova odessa, 13 de agosto de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

CONCURSO PUBLICO N.º 01/2016

O Prefeito do Município de Nova Odessa, Benjamim Bill Vieira de Souza, nos 
termos do inciso XII, do art. 3º do Decreto n.º 1847, de 25 de fevereiro de 2004, 
e de conformidade com o item 11.2 das disposições Finais do Edital do Concur-
so Público n.º 01/2016, prorroga por 2 (dois) anos, a partir de 30 de Junho de 
2018, o prazo de validade do Concurso Público para os empregos de DENTIS-
TA, ENFERMEIRO, MÉDICO CLÍNICO GERAL MENSALISTA, MÉDICO 
SOCORRISTA ADULTO PLANTONISTA, MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, 
RECEPCIONISTA e TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Nova odessa, 26 de junho de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE 
VAGA PARA O EMPREGO DE PSICOLOGO.

A Diretoria de Recursos Humanos convoca os candidatos classificados no Concurso 
Público nº 01/18, do 07º ao 09º, para o emprego de PSICOLOGO, conforme classi-
ficação publicada no "Diário Oficial do Município de Nova Odessa", de 17 de janeiro 
de 2019, para atribuição de 01 (uma)vaga, em substituição ao servidor exoneradoe 
visando atendimento as ações voltadas à pandemia COVID-19.
  A atribuição será realizada no dia 28 de agostode 2020, às 10:00 horas, no Au-
ditório da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, à Av. João Pessoa nº 777 - Centro.
  No ato da atribuição, o candidato que tiver vaga atribuída deverá apresentar os se-
guintes documentos:
  1-Cédula de Identidade (RG) - original; 
  2-Diploma de Curso Superior em Psicologia - xerox autenticado;
  3-Registro no CRP - xerox autenticado.
  O candidato que não estiver presente à sessão de atribuição, na data, horário e lo-
cal estabelecidos neste Edital, será excluído do Concurso Público para o emprego de 
Psicologo.
  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 dia03/09/2020, 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 ocorrerá dia 08/09/2020.

OBS: O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências.

CANDIDATOS CONVOCADOS
Class. Nome
07º REGIANE VIVONE CAETANO

08º MÔNICA IACY MENDES 
09º EDUARDO CONEJO CASEMIRO 

Nova odessa, 17 de agosto de 2020
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

  

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
 

CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGAS PARA O 
EMPREGO DE AUXILIAR DE FARMÁCIA.

A Diretoria de Recursos Humanos convoca os candidatos classificados no Concurso 
Público nº 01/2018, do 07º ao 12º para o emprego de AUXILIAR DE FARMÁCIA, 
conforme classificação publicada no "Diário Oficial do Município de Nova Odessa", 
de 17 de janeiro de 2019, para atribuição de 02 (duas)vagas, em substituição aos 
servidores exonerados, visando atendimento as ações voltadas à pandemia CO-
VID-19.
  A atribuição será realizada no dia 28 de agosto de 2020, às 09:00 horas, no Au-
ditório da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, à Av. João Pessoa nº 777-Centro.
  No ato da atribuição, o candidato que tiver vaga atribuída deverá apresentar os se-
guintes documentos:
  1-Cédula de Identidade (RG) - original;
  2-Diploma ou Certificado do Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Farmácia 
- xerox autenticado;
  3-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 nº 01/18 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 03/09/2020, munido de todos os documentos necessários os quais serão 
divulgados na sessão de atribuição, com pena de perder a vaga.
  O exercício ocorrerá 08/09/2020.

OBS: O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências.

CANDIDATOS CONVOCADOS 
Class. Nome
07º MISAEL COSTA BARBOSA
08º ANA PAULA DE OLIVEIRA   THOMAZELLI
09º JANAINA MARCELINO   VENTURA
10º ANDRESSA ALVES   TRAVASSOS
11º ELENA DE OLIVEIRA   PEREIRA
12º THATIANE ALINE SERAPHIM   DA SIQUEIRA

Nova odessa, 17 de agosto de 2020
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

 

CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA O 
EMPREGO DE DENTISTA.

A Diretoria de Recursos Humanos convoca os candidatos classificados no Concurso 
Público nº 01/16, prorrogado em conformidade com artigo 10, parágrafo 3º, da Lei 
Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, do 01º ao 03º, para o emprego de 
DENTISTA, conforme classificação publicada no "Jornal de Nova Odessa", de 30 de 
junho de 2016, para atribuição de 01 (um)emprego vago, em substituição ao servi-
dor exonerado, visando atendimento as ações voltadas à pandemia COVID-19.
  A atribuição será realizada no dia 28 de agosto de 2020, às 14:30 horas, no Auditó-
rio da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, à Av. João Pessoa nº 777-Centro.
  No ato da atribuição o candidato, que tiver a vaga atribuída, deverá apresentar os 
seguintes documentos:
  1-Cédula de Identidade (RG) - original; 
  2-Curso Superior Odontologia - xerox autenticado;
  3-Registro no CRO - xerox autenticado.
  O candidato que não estiver presente à sessão de atribuição, na data, horário e local 
estabelecidos neste Edital, quando for invocado o seu nome para atribuição da vaga, 
será excluído do Concurso Público para o emprego de Dentista. 
  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 03/09/2020, 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 ocorrerá dia 08/09/2020.

OBS: O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências.

CANDIDATOS CONVOCADOS
Classif. Nome
01º BRUNA MASSONI COSTA
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02º JULIANA DE OLIVEIRA   LOPES KUBOYAMA
03º VICTOR HENRIQUE PARAZZI
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CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGAS PARA O 
EMPREGO DE ENFERMEIRO.

A Diretoria de Recursos Humanos convoca os candidatos classificados no Concurso 
Público nº 01/16, prorrogado em conformidade com artigo 10, parágrafo 3º, da Lei 
Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, do 41º ao 43º, para o emprego de 
ENFERMEIRO, conforme classificação publicada no "Jornal de Nova Odessa", de 
30 de junho de 2016, para atribuição de 01 (uma) vaga, em substituição ao servidor 
exonerado, visando atendimento as ações voltadas à pandemia COVID-19.
  A atribuição será realizada no dia 28 de agosto de 2020, às 14:30 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;
  2-Certificado de Conclusão do Curso Superior em Enfermagem - xerox autenticado;
  3-Registro no COREN - xerox autenticado.
  O candidato que não estiver presente à sessão de atribuição, na data, horário e lo-
cal estabelecidos neste Edital, será excluído do Concurso Público para o emprego de 
Enfermeiro.
  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 03/09/2020, 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 ocorrerá dia 08/09/2020.

  OBS: O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências.

CANDIDATOS CONVOCADOS
Class. Nome
41º ROSALIA APARECIDA EVARISTO
42º CATIA TEREZINHA MOREIRA LINARI
43º JEANNE MELO CASTRO VIANA
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CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA O 
EMPREGO DE ESCRITURÁRIO.

A Diretoria de Recursos Humanos convoca os candidatos classificados no Concurso 
Público nº 01/18, do 15º ao 18º, para o emprego de ESCRITURÁRIO, conforme 
classificação publicada no "Diário Oficial Município de Nova Odessa", de 17 de Ja-
neiro de 2019, para atribuição de 01 (uma)vaga em substituição ao servidor exone-
rado, visando atendimento as ações voltadas à pandemia COVID-19. 
  A atribuição será realizada no dia 28 de agosto de 2020, às 14:00 horas, no Au-
ditório da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, à Av. João Pessoa nº 777-Centro.
  No ato da atribuição o candidato que tiver a vaga atribuída, deverá apresentar os 
seguintes documentos:
  1-Cédula de Identidade (RG) - original;
  2-Certificado de Conclusão do Ensino Médio - 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 de vaga, 
será excluído do Concurso Público para o emprego de Escriturário.
  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 03/09/2020, 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 08/09/2020.

OBS: O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências.

CANDIDATOS CONVOCADOS 
Class. Nome
15º AMANDA NOGUEIRA   DA CONCEIÇÃO
16º ADRIANA FRIZZARIN   ROSA
17º ANDERSON   VALENTINHO DA SILVA
18º ANTONIO MARTINION   FERREIRA
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CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGAS PARA O 
EMPREGO DE FISIOTERAPEUTA.

A Diretoria de Recursos Humanos convoca os candidatos classificados no Concurso 
Público nº 01/19, do 04º ao 06º, para o emprego de FISIOTERAPEUTA, conforme 
classificação publicada no "Diário oficial do Município de Nova Odessa", de 11 de 
janeiro de 2020, para atribuição de 01 (uma)vaga, em substituição ao servidor exo-
nerado, visando atendimento as ações voltadas à pandemia COVID-19.
  A atribuição será realizada no dia 28 de agosto de 2020, às 10:00 horas, no Auditó-
rio da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, à Av. João Pessoa nº 777-Centro.
  No ato da atribuição o candidato, que tiver a vaga atribuída, deverá apresentar os 
seguintes documentos:
  1-Cédula de Identidade (RG) - original;
  2-Diploma ou Certificado do Curso de nível Superior em Fisioterapia - xerox au-
tenticado;
  3-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 Fisioterapeuta. 
  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 Hu-
manos até o dia 03/09/2020, 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 exames específicos solici-
tados pelo médico. Nesse caso, o candidato deverá se justificar junto a Diretoria de 
Recursos Humanos.
  O exercício ocorrerá dia 08/09/2020.

OBS: O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências.

CANDIDATOS CONVOCADOS
Class. Nome
04º GABRIELA CARROCIERE
05º CINTIA FURLAN
06º LETICIA CRISTINA   OLIVEIRA DO NASCIMENTO
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CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA O 
EMPREGO DE MÉDICO VASCULAR MENSALISTA.

A Diretoria de Recursos Humanos convoca os candidatos classificados no Concurso 
Público nº 01/19, do 02º ao 04º colocados, para o emprego de MÉDICO VASCULAR 
MENSALISTA, conforme classificação publicada no "Diário Oficial do Município 
de Nova Odessa", de 11 de janeiro de 2020, para atribuição de 01 (uma)vaga, em 
substituição ao servidor exonerado, visando atendimento as ações voltadas à pan-
demia COVID-19. 
  A atribuição será realizada no dia 28 de agosto de 2020, às 13:00 horas, no Au-
ditório da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, à Av. João Pessoa nº 777 - Centro.
  No ato da atribuição, o candidato que tiver vaga atribuída deverá apresentar os se-
guintes documentos:
  1-Cédula de Identidade (RG) - original;
  2-Diploma ou Certificado do Ensino Superior Completo em Medicina e Especializa-
ção na Área - xerox autenticado;
  3-Registro 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 Médico Vascular 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 03/09/2020, 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 ocorrerá dia 08/09/2020.

OBS: O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências.

CANDIDATOS CONVOCADOS
Class. Nome
02º ALEXANDRE VERALDI   ROSSETTINI
03º MARCELA GALANI   ROCHA
04º RICARDO ANDRADE   DIACOV
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CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGAS PARA O 
EMPREGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM.

A Diretoria de Recursos Humanos convoca os candidatos classificados no Concurso 
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Público nº 01/16, prorrogado em conformidade com artigo 10, parágrafo 3º, da Lei 
Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020,do 82º ao 87º, para o emprego de TÉC-
NICO DE ENFERMAGEM, conforme classificação publicada no "Jornal de Nova 
Odessa", de 30 de junho de 2016, para atribuição de 02 (duas)vagas, em substituição 
aos servidores exonerados, visando atendimento as ações voltadas à pandemia 
COVID-19. 
  A atribuição será realizada no dia 28 de agosto de 2020, às 14:30 horas, no Auditó-
rio da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, à Av. João Pessoa nº 777-Centro.
  No ato da atribuição o candidato, que tiver a vaga atribuída, deverá apresentar os 
seguintes documentos:
  1-Cédula de Identidade (RG) - original;
  2-Diploma ou Certificado de Conclusão de curso Técnico em Enfermagem - xerox 
autenticado;
  3-Registro no COREN - 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 Téc-
nico de Enfermagem. 
  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 Hu-

manos até o dia 03/09/2020, 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 exames específicos solici-
tados pelo médico. Nesse caso, o candidato deverá se justificar junto a Diretoria de 
Recursos Humanos.
  O exercício ocorrerá dia 08/09/2020.

OBS: O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências.

CANDIDATOS CONVOCADOS

Class. Nome
82º ROSINEI RODRIGUES TOLOTI
83º MARIA APARECIDA PIRES SANTOS
84º HEBERT ROBERTO DE SOUSA
85º VANIA APARECIDA ALVES OLIVEIRA
86º LINDAURA MARIA DOS REIS CALIXTO
87º MAIRA KELLY SEPULVIDA
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