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P R E F E I T U R A  D E  N O V A  O D E S S A

CÂMARA MUNICIPAL
 

AVISO DE INTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 
PROCESSO N. 21/2022.

A Câmara Municipal de Nova Odessa torna público que procura um imóvel situado na 
região urbana do município que possa ser ocupado no prazo máximo de 180 (cento e 
oitenta dias) a partir da publicação do extrato de contrato no Diário Oficial do Legisla-
tivo de Nova Odessa e que apresente, na data de ocupação, as características mínimas 
constantes do documento "Aviso de procura de imóvel", o qual estará disponível a par-
tir de 23/3/2022; em meio físico, no endereço: Avenida Carlos Botelho, n. 852, Jardim 
Santa Rosa, Nova Odessa - SP, das 8h às 11h30 e das 13h às 17h00;  e, em meio ele-
trônico, no site da Câmara - Menu superior - Administrativo-> Compras-> Processos 
Digitais-> Processo n. 21/2022 (link: https://novaodessa.siscam.com.br/Documentos/
Documento/117289). As propostas serão recebidas em meio físico até o dia 11/5/2022, 
no endereço citado acima (sede atual da Câmara Municipal de Nova Odessa).  

Nova odessa, 22 de março de 2022
ELVIS RICARDO MAURÍCIO GARCIA

Presidente da Câmara

DIRETORIA DE SUPRIMENTOS
 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 
LICITATÓRIA

Município de Nova Odessa, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob 
nº 45.781.184/0001-02, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Sr. Cláudio 
José Schooder, desejando prover a conservação e ressalva de seus direitos e obriga-
ções, levando em consideração o quanto apurado nos autos do Processo Administra-
tivo n° 2520/2022 e,

  Considerando estudos técnicos e levantamento junto à folha de pagamento e o apura-
do quanto à eventuais pagamentos indevidos de contribuições previdenciárias - verbas 
indenizatórias incidentes, estimando-se que o valor global a ser restituído ao cofre 
público municipal referente aos últimos 05 (cinco) anos não afetados pelos efeitos 
da prescrição, perfaz a monta aproximada total de R$ 12.180.696,08, devidamente 
corrigidos;

  Considerando que a contratação de uma assessoria técnica especializada se faz vital e 
necessária, visto que a Prefeitura Municipal de Nova Odessa/SP, por ser uma Adminis-
tração Direta de pequeno porte, não possui em seu quadro de pessoal servidores muni-
cipais especializados com expertise em prestar tal tarefa especializada, justificando as-
sim a real necessidade de contratação de assessoria externa especializada em tal nicho;

  Considerando ser imperiosa a necessidade de buscar reduzir despesas e recuperar 
pagamentos indevidos, porquanto grave crise se abate sobre este Município de Nova 
Odessa, no ano em curso de 2022, agravada ainda pela situação pandêmica ocasionada 
pela COVID-19 que ainda persiste, onde vem havendo queda considerável da receita 
arrecadada;

  Considerando que a assessoria técnica especializada almejada, pela farta documen-

tação juntada aos autos, reúne plenas condições de vir a ser contratado diretamente, 
via Inexigibilidade Licitatória, posto que se trata de banca advocatícia que possui 
características especiais que impedem se faça a comparação com outras da mesma 
categoria, restando inviável a competição, e na sua atuação desenvolve interessantes 
projetos ao fito da identificação de créditos sonegados, inclusive auditando as folhas 
de pagamento para reduzir eventuais desembolsos indevidos;

  Considerando o fato de que a referida assessoria técnica especializada apresentou 
diversos Atestados de Capacidade Técnica juntados, restando demonstrado de ma-
neira inequívoca que possui larga e exitosa experiência na recuperação de valores 
inclusive à outros entes municipais, tratando-se, portando, de sociedade altamente 
especializada no serviço singular almejado, com todos os procedimentos concernen-
tes, aliado ao fato de que desenvolve programas que permitem a identificação rápida 
dos valores recolhidos indevidamente e, o que também é importante, vem realizando 
tarefas similares para outros Municípios com integral êxito, conforme farta documen-
tação comprobatória anexa.

  Considerando, ainda, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao 
admitir a contratação direta, por inexigibilidade licitatória, para tais finalidades de 
notório interesse público, sobretudo quando se trata de recuperação de valores fis-
cais e previdenciários, como é o caso, pois é DEVER do Prefeito Municipal realizar 
mecanismos para reduzir despesas e buscar receitas que saiba ser possível de obter, 
sobretudo em tempos de pandemia como atualmente vivemos, podendo, inclusive em 
certos casos, vir a configurar renúncia fiscal e crime de responsabilidade com base 
na Lei de Responsabilidade Fiscal. A propósito, vale conferir ementa de Acórdão do 
Egrégio TJSP:

  "Ação Popular. Requisito. Lesividade do patrimônio público. Contratação de ad-
vogado pelo prefeito. Existência de Procuradoria Judicial Municipal. Irrelevância. 
Demanda de vultosa quantia. Responsabilidade do Prefeito em defender os interes-
ses do Município da melhor forma possível. Ato de natureza discricionária. Ação 
Improcedente. Sentença Confirmada". (RJTJ/SP n° 70/135).

  Considerando, por fim, que a contratação direta almejada NÃO trará qualquer dis-
pêndio financeiro por parte desta Municipalidade Contratante, pois a remuneração da 
assessoria técnica especializada por escritório de advocacia renomado, será apenas e 
tão somente em caso de êxito ("ad exitum"). Em outras palavras, apenas será pago 
à Contratada o percentual de 20% (vinte por cento) à título de honorários ad-
vocatícios sobre o montante efetivamente restituído ao cofre público municipal, 
conforme percentual padrão fixado na tabela de honorários da Ordem dos Advogados 
do Brasil, o que reforça ainda mais a vantajosidade econômica da presente contratação 
direta,

  Resta, portanto, INEXIGÍVEL a licitação, nos termos do artigo 25, II, § 1°, ar-
tigo 13 e artigo 111, todos da Lei Federal n° 8.666/1993 e Súmula n° 252, TCU, 
visando a contratação direta do escritório NUNES GOLGO SOCIEDADE DE AD-
VOGADOS, inscrito no CNPJ n° 19.320.060/0001-10, para prestação de serviços de 
assessoria e consultoria jurídica administrativa e judicial, "ad exitum", a fim de ob-
ter a recuperação de créditos, com o projeto de levantamento de dados, preparação, 
encaminhamento e acompanhamento da recuperação financeira dos pagamentos 
indevidos da contribuição previdenciária - verbas indenizatórias, nos termos do 
contrato administrativo a ser firmado.

  Publique-se na imprensa oficial.
Nova odessa, 11 de abril de 2022
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CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
PREFEITO MUNICIPAL

 

AVISO DE REABERTURA DE SESSÃO PÚBLICA DE 
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2022

O MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, por meio de sua Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, Parques e Jardins, requisitante deste certame licitatório, torna público a RE-
ABERTURA da Sessão Pública de licitação Pregão Presencial n° 11/2022, oriundo do 
Processo Administrativo n° 14298/2021, cujo objeto é a contratação de empresa espe-
cializada para prestação de gerenciamento, operação, manutenção, transporte e destina-
ção final dos resíduos sólidos diversos da construção civil e demolição (RCD), reciclá-
veis, eletrodomésticos, sofás, madeira, ferragens e inservíveis provenientes de 02 (dois) 
ecopontos instalados neste Município. A reabertura da Sessão Pública será realizada 
na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, situada a Avenida João 
Pessoa, 777, Centro, Nova Odessa/SP, CEP: 13380-017, que ocorrerá no próximo dia 
27/04/2022, às 09h00, a fim de convocar todas as licitantes participantes da primeira 
sessão pública realizada no último dia 28 de março de 2022, para comunica-los acerca 
do teor do parecer contábil da contabilidade acerca da análise do balanço patrimonial da 
licitante melhor classificada, e decisão quanto à fase de habilitação.  

  Publique-se.
Nova odessa, 12 de abril de 2022

DAINA GUTMANIS
Secretária Adjunta de Meio Ambiente, Parques e Jardins

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
 

PORTARIA NO 268/2022
Exonera, a pedido, servidor lotado no emprego público de AUXILIAR DE 

SERVIÇOS
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado de 
São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 
através do art. 78, inciso II;

CONSIDERANDO o contido nos autos do PMNO nº 4219/2022;

RESOLVE:

Art. 1oExonerar, a pedido,  no dia 06 de abril de 2022, a senhora DANIELA CRIS-
TINA MARQUES SILVEIRA, matrícula funcional 7489, do emprego público de AU-
XILIAR DE SERVIÇOS.

Art. 2oEsta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroa-
tivos a 06 de abril de 2022.

Nova odessa, 08 de abril de 2022
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 269/2022
Nomeia servidor comissionado

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado de 
São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 
através do art. 78, inciso II;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear, no dia 11 de abril de 2022,o senhor GABRIEL DE MORAES FON-
SECA LIMA, portador da Cédula de Identidade RG n.º45.977.648-4/SP, para ocupar o 
cargo comissionado de ASSISTENTE EXECUTIVO, criado pela Lei Complementar 
nº 67, de 18 de outubro de 2021, lotado na Secretaria de Esportes, Cultura e Turismo.

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Nova odessa, 11 de abril de 2022

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
PREFEITO MUNICIPAL

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 35/2022
"DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA 

O EMPREGO DE AUXILIAR DE APOIO ESCOLAR - EFETIVO"
A Prefeitura Municipal de Nova Odessa, Estado de São Paulo, convoca os candidatos 
classificados no Concurso Público nº 01/18, do 40º ao 60º, para o emprego de AUXI-
LIAR DE APOIO ESCOLAR - EFETIVO, para atribuição de 05 (cinco) vagas,  
conforme classificação publicada no "Diário Oficial do Município de Nova Odessa", de 
17 de janeiro de 2019.
 A atribuição será realizada no dia 25 de abril 2022, às 09:00 horas, no Auditório 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 seguin-
tes documentos:
 1 - Cédula de Identidade (RG) - original;  
 2 - Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental - cópia 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 01/2018, para o emprego de Auxiliar de Apoio 
Escolar - EFETIVO.
  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 28/04/2022, munido de todos os documentos necessários os quais serão divul-
gados na sessão de atribuição, com pena de perder a vaga.
 A admissão se dará dia 02/05/2022.
OBS: O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências
 ?CANDIDATOS CONVOCADOS  

Class. Nome
40º LUCILENE TRINCA RAPOZO
41º PÂMELA CAROLINE COSLOPE BARBOSA
42º HIRAM RODRIGUES CHAVES
43º MARIA JOSE NAKAO
44º TÂNIA APARECIDA MORO
45º DEVANIR BERTOLDI
46º MARIA VALBERLENA DOS SANTOS
47º NATÁLIA DE ALMEIDA
48º LETÍCIA CÂMARA RANDO FERRAZ
49º JÉSSICA BARBOSA
50º LARISSA FERREIRA DE SOUZA
51º RAFAEL MOREIRA NOVAIS
52º MAIARA ANTONIA DA SILVA LIBORIO AMARANTE
53º VICTOR AUGUSTO NUNES RIBEIRO
54º MATHEUS SILVA COSTA
55º JÉSSICA LEANDRO MOSNA
56º JULIA LARA JURGENSEN ROSANEZI 
57º ROSÂNGELA NEGRÃO
58 º RHUANA TAYANÁ FORTUNATO PEREIRA
59º MARISA APPARICIO
60º ANA BEATRIZ DA SILVA RAMOS DE SÁ

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 036/2022
"DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA 

PARA O EMPREGO DE EDUCADOR DE DESENVOLVIMENTO INFAN-
TIL."

A Prefeitura Municipal de Nova Odessa, Estado de São Paulo, convoca os candidatos 
classificados do CONCURSO PÚBLICO nº 01/2018, do 66º ao 68 º, para o Emprego 
de EDUCADOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL,para atribuição de 01 
(uma) vaga, conforme classificação publicada no "Diário Oficial do Município de 
Nova Odessa", de 17 de janeiro de 2019.
  A atribuição será realizada no dia 25 de abril de 2022, às 09:00 horas, no Audi-
tório da Prefeitura Municipal de Nova Odessa/SP, à Av. João Pessoa nº 777, Centro.
  No ato da atribuição o candidato, quem tiver a vaga atribuída deverá apresentar os 
seguintes documentos:
  1-Cédula de Identidade (RG) - original e cópia;
  2-Ensino Superior Completo em Pedagogia (Licenciatura Plena) ou Ensino Médio 
com habilitação para Magistério - cópia autenticada;
  O candidato que não estiver presente à sessão de atribuição, na data, horário e local 
estabelecidos neste Edital, será excluído do CONCURSO PÚBLICO nº 01/18 para o 
emprego de  EDUCADOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL.
  No caso de atribuição por procuração deverão ser apresentados, além dos docu-
mentos 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 Huma-
nos até o dia 28/04/2022, munido de todos os documentos necessários os quais serão 
divulgados na sessão de atribuição, sob pena de perder a vaga.
  A admissão se dará dia 02/05/2022.
OBS: O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências.

CANDIDATOS CONVOCADOS:
Class. Nome
66º ANA LUCIA FERRARI VILALON DA SILVA 
67º KÁTIA GONÇALVES DA ROCHA 
68º ANA PAULA DE ANDRADE 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 037/2022
"DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA 

PARA O EMPREGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I (PEB 
I) - EFETIVO".

A Prefeitura Municipal de Nova Odessa, Estado de São Paulo, convoca os candidatos 
classificados do CONCURSO PÚBLICO nº 01/2018, do 105º ao 112º, para o Em-
prego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I (PEB I) - EFETIVO,para 
atribuição de 03 (três) vagas, conforme classificação publicada no "Diário Oficial do 
Município de Nova Odessa", de 17 de janeiro de 2019.
  A atribuição será realizada no dia 25 de abril de 2022, às 09:00 horas, no Audi-
tório da Prefeitura Municipal de Nova Odessa/SP, 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 e cópia;
  2-Diploma ou Certificado do Ensino Superior Completo em Pedagogia (Licencia-
tura Plena) ou Ensino Médio com habilitação no Magistério - cópia autenticada;
  3-Declaração de horário de trabalho, caso tenha outro vínculo empregatício - ori-
ginal.
  O candidato que não estiver presente à sessão de atribuição, na data, horário e local 
estabelecidos neste Edital, será excluído do CONCURSO PÚBLICO nº 01/18 para o 
emprego de Professor de Educação Básica I (PEB I) - Efetivo.  
  No caso de atribuição por procuração deverão ser apresentados, além dos docu-
mentos 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 Huma-
nos até o dia 28/04/2022, munido de todos os documentos necessários oquais serão 
divulgados na sessão de atribuição, sob pena de perder a vaga.
  A admissão se dará dia 02/05/2022.

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

CANDIDATOS CONVOCADOS

Class. Nome
105º THUANNE KEMELLY DE SOUZA FIGUEIREDO
106º CLAUDIA HELENA TREVISAN
107º RACHEL SEGATTI
108º PATRICIA FRACETTO
109º VANESSA DE OLIVEIRA VIANNA PINTO
110º LEANDRO BATISTA DOS SANTOS
111º PAMELLA SUELLEN DOS SANTOS GOMES
112º ALICE CAMACHO D SOUZA

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 038/2022
"DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA 
O EMPREGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PEI - EFETI-

VO".
A Prefeitura Municipal de Nova Odessa, Estado de São Paulo, convoca os candidatos 
classificados do CONCURSO PÚBLICO nº 01/2018, do 27º ao 29º, para o Emprego de 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PEI - EFETIVO,para atribuição de 01 
(uma) vaga, conforme classificação publicada no "Diário Oficial do Município de Nova 
Odessa", de 17 de janeiro de 2019.
  A atribuição será realizada no dia 25 de abril de 2022, às 09:00 horas, no Auditório 
da Prefeitura Municipal de Nova Odessa/SP, à Av. João Pessoa nº 777, Centro.
  No ato da atribuição o candidato, quem tiver a vaga atribuída deverá apresentar os 
seguintes documentos:
  1-Cédula de Identidade (RG) - original e cópia;
  2-Ensino Superior Completo em Pedagogia (Licenciatura Plena) ou Ensino Médio com 
habilitação para Magistério - cópia autenticada;
  3-Declaração de horário de trabalho, caso tenha outro vínculo empregatício - original.
  O candidato que não estiver presente à sessão de atribuição, na data, horário e local 
estabelecidos neste Edital, será excluído do CONCURSO PÚBLICO nº 01/18 para o 
emprego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PEI-Efetivo.  
  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 28/04/2022, munido de todos os documentos necessários os quais serão divul-
gados na sessão de atribuição, sob pena de perder a vaga.
  A admissão se dará dia 02/05/2022.
OBS: O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências.

CANDIDATOS CONVOCADOS:
Class. Nome
27º JOSEANE AP GUIMARÃES SILVA 
28º MICHELLE FRANCISCO NOGUEIRA DOS SANTOS 
29º CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 039/2022
"DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA 

O EMPREGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - PEB II - 
ARTES - EFETIVO".

A Prefeitura Municipal de Nova Odessa, Estado de São Paulo, convoca os candidatos 
classificados do CONCURSO PÚBLICO nº 01/2018, do 13º ao 18º, para o Emprego de 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - PEB II - ARTES - EFETIVO,para 
atribuição de 01 (uma) vaga, conforme classificação publicada no "Diário Oficial do 
Município de Nova Odessa", de 17 de janeiro de 2019.
  A atribuição será realizada no dia 25 de abril de 2022, às 09:00 horas, no Auditório 
da Prefeitura Municipal de Nova Odessa/SP, à Av. João Pessoa nº 777, Centro.
  No ato da atribuição o candidato, quem tiver a vaga atribuída deverá apresentar os 
seguintes documentos:
  1-Cédula de Identidade (RG) - original e cópia;
  2-Ensino Superior Completo (Licenciatura Plena em Artes) - cópia autenticada;
  3-Declaração de horário de trabalho, caso tenha outro vínculo empregatício - original.
  O candidato que não estiver presente à sessão de atribuição, na data, horário e local 
estabelecidos neste Edital, será excluído do CONCURSO PÚBLICO nº 01/18 para o 
emprego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - PEB II - ARTES - EFE-
TIVO.  
  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 28/04/2022, munido de todos os documentos necessários os quais serão divul-
gados na sessão de atribuição, sob pena de perder a vaga.
  A admissão se dará dia 02/05/2022.
OBS: O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências.

CANDIDATOS CONVOCADOS

Class. Nome
13º LILIAN GRACIELA LAZARETTE
14º JOÃO PAULO OLIVEIRA
15º CECILIA NOVELETO CHIQUETTO
16º MILENA DE OLIVEIRA
17º TEREZINHA DE FATIMA DA SILVA GARATE RAMIREZ
18º LIZA CRISTINA PARO

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 040/2022
"DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA 

O EMPREGO DE SECRETÁRIO DE ESCOLA - EFETIVO"
A Prefeitura Municipal de Nova Odessa, Estado de São Paulo, convoca os candidatos 
classificados do CONCURSO PÚBLICO nº 01/2018, do 06º ao 08º, para o Emprego 
de SECRETÁRIO DE ESCOLA - EFETIVO,para atribuição de 01 (uma) vaga, 
conforme classificação publicada no "Diário Oficial do Município de Nova Odessa", 
de 17 de janeiro de 2019.
  A atribuição será realizada no dia 25 de abril de 2022, às 09:00 horas, no Auditório 
da Prefeitura Municipal de Nova Odessa/SP, 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 e cópia;
  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, será excluído do CONCURSO PÚBLICO nº 01/18 para o 
emprego de  SECRETÁRIO DE ESCOLA - EFETIVO.
  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 28/04/2022, munido de todos os documentos necessários os quais serão 
divulgados na sessão de atribuição, sob pena de perder a vaga.
  A admissão se dará dia 02/05/2022.
OBS: O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências.

CANDIDATOS CONVOCADOS:
Class. Nome
06º EVERALDO LUIZ SOARES
07º NILTON CESAR BARBOSA
08º GIOVANNA DA SILVEIRA GOMES

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 041/2022
"DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA 

O EMPREGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - PEB II - 
ARTES - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA".

A Prefeitura Municipal de Nova Odessa, Estado de São Paulo, convoca os candidatos 
classificados do PROCESSO SELETIVO nº 01/2021, do 04º ao 08º, para o Emprego 
de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - PEB II - ARTES-CONTRATA-
ÇÃO TEMPORÁRIA,para atribuição de 01 (uma) vaga, conforme classificação pu-
blicada no "Diário Oficial do Município de Nova Odessa", de 09 de fevereiro de 2022.
  A atribuição será realizada no dia 25 de abril de 2022, às 09:00 horas, no Auditório 
da Prefeitura Municipal de Nova Odessa/SP, 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 e cópia;
  2-Ensino Superior Completo (Licenciatura Plena em Artes) - cópia autenticada;
  3-Declaração de horário de trabalho, caso tenha outro vínculo empregatício - ori-
ginal.
  O candidato que não estiver presente à sessão de atribuição, na data, horário e local 
estabelecidos neste Edital, será excluído do PROCESSO SELETIVO nº 01/21 para 
o emprego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - PEB II - ARTES - 
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.  
  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 28/04/2022, munido de todos os documentos necessários os quais serão 
divulgados na sessão de atribuição, sob pena de perder a vaga.
  A admissão se dará dia 02/05/2022.

CANDIDATOS CONVOCADOS:

Class. Nome
04º ISABELLA RECHECHAM DA SILVA
05º ANA MARIA DORTA DAINESE
06º LUCILENE ABOLIN DE ARAUJO
07º MURILO PANZUTO BUENO DE PAULA
08º KELLY FELIX DA SILVA

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 042/2022
"DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA 

O EMPREGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - PEB I - 
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA".

A Prefeitura Municipal de Nova Odessa, Estado de São Paulo, convoca os candidatos 
classificados do PROCESSO SELETIVO nº 01/2021, do 28º ao 36º, para o Empre-
go de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - PEB I - CONTRATAÇÃO 
TEMPORÁRIA,para atribuição de 03 (três) vagas, reservada vaga para PCD, con-
forme classificação publicada no "Diário Oficial do Município de Nova Odessa", de 
09 de fevereiro de 2022.
  A atribuição será realizada no dia 25 de abril de 2022, às 09:00 horas, no Auditório 
da Prefeitura Municipal de Nova Odessa/SP, à Av. João Pessoa nº 777, Centro.
  No ato da atribuição o candidato, que tiver a vaga atribuída deverá apresentar os 
seguintes documentos:
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  1-Cédula de Identidade (RG) - original e cópia;
  2-Ensino Superior Completo em Pedagogia (Licenciatura Plena) ou Ensino Médio 
com habilitação para Magistério - cópia autenticada;
  3-Declaração de horário de trabalho, caso tenha outro vínculo empregatício - original.
  O candidato que não estiver presente à sessão de atribuição, na data, horário e local 
estabelecidos neste Edital, será excluído do PROCESSO SELETIVO nº 01/21 para o 
emprego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - PEB I - CONTRATA-
ÇÃO TEMPORÁRIA.  
  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 28/04/2022, munido de todos os documentos necessários os quais serão di-
vulgados na sessão de atribuição, sob pena de perder a vaga.
  A admissão se dará dia 02/05/2022.

CANDIDATOS CONVOCADOS:
Class. Nome
28º DAIANE PEREIRA DOS REIS BAPTISTA
29º MARIA CÉLIA DA SILVA
30º LUDINEA DE SOUZA BLAZUTTI
31º JANAINA RODRIGUES DOS SANTOS
32º FABIANA BERNARDO DE PAULA
33º EDCARLA GONÇALVES SETTI CAPRINO
34º AMANDA DOS SANTOS PEREIRA
35º SAMARA SOARES PEIXOTO
36º ANA PAULA SANTANA

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 043/2022
"DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA 
O EMPREGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - PEB I - PCD 

- CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA".
A Prefeitura Municipal de Nova Odessa, Estado de São Paulo, convoca os candidatos 
classificados do PROCESSO SELETIVO nº 01/2021, classificada sob nº 03, para o 
Emprego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - PEB I - PCD - CONTRA-
TAÇÃO TEMPORÁRIA,para atribuição de vaga, conforme classificação publicada 
no "Diário Oficial do Município de Nova Odessa", de 09 de fevereiro de 2022.
  A atribuição será realizada no dia 25 de abril de 2022, às 09:00 horas, no Auditório 
da Prefeitura Municipal de Nova Odessa/SP, à Av. João Pessoa nº 777, Centro.
  No ato da atribuição o candidato, que tiver a vaga atribuída deverá apresentar os se-
guintes documentos:
  1-Cédula de Identidade (RG) - original e cópia;
  2-Ensino Superior Completo em Pedagogia (Licenciatura Plena) ou Ensino Médio 
com habilitação para Magistério - cópia autenticada;
  3-Declaração de horário de trabalho, caso tenha outro vínculo empregatício - original.
  O candidato que não estiver presente à sessão de atribuição, na data, horário e local 
estabelecidos neste Edital, será excluído do PROCESSO SELETIVO nº 01/21 para o 
emprego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - PEB I - PCD  CONTRA-
TAÇÃO TEMPORÁRIA.  
  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 28/04/2022, munido de todos os documentos necessários os quais serão di-
vulgados na sessão de atribuição, sob pena de perder a vaga.
  A admissão se dará dia 02/05/2022.

CANDIDATA CONVOCADA:
Class. Nome
03º KELLY CRISTYNE CALZAVARA DE SOUZA

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 044/2022
"DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA 
O EMPREGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PEI - CON-

TRATAÇÃO TEMPORÁRIA".
A Prefeitura Municipal de Nova Odessa, Estado de São Paulo, convoca os candida-
tos classificados do PROCESSO SELETIVO nº 01/2021, do 03º ao 09º, para o Em-
prego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PEI-CONTRATAÇÃO 
TEMPORÁRIA,para atribuição de 02 (duas) vagas, conforme classificação publicada 
no "Diário Oficial do Município de Nova Odessa", de 09 de fevereiro de 2022.
  A atribuição será realizada no dia 25 de abril de 2022, às 09:00 horas, no Auditório 
da Prefeitura Municipal de Nova Odessa/SP, à Av. João Pessoa nº 777, Centro.
  No ato da atribuição o candidato, que tiver a vaga atribuída deverá apresentar os se-
guintes documentos:
  1-Cédula de Identidade (RG) - original e cópia;
  2-Ensino Superior Completo em Pedagogia (Licenciatura Plena) ou Ensino Médio 
com habilitação para Magistério - cópia autenticada;
  3-Declaração de horário de trabalho, caso tenha outro vínculo empregatício - original.
  O candidato que não estiver presente à sessão de atribuição, na data, horário e local 
estabelecidos neste Edital, será excluído do PROCESSO SELETIVO nº 01/21 para o 
emprego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PEI - CONTRATAÇÃO 
TEMPORÁRIA.  
  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 28/04/2022, munido de todos os documentos necessários os quais serão di-
vulgados na sessão de atribuição, sob pena de perder a vaga.
  A admissão se dará dia 02/05/2022.

CANDIDATOS CONVOCADOS:

Class. Nome
03º MARIA MADALENA TEIXEIRA GREGIO
04º GRAZIELLE PRESOTTO SESTARI ARGENTO
05º HELENILDA DA SILVA
06º CLEICIANE FRANCISCO
07º JESSICA CAROLINE LIRMAN
08º DEBORA CRISTINA IVERSEN LOPES
09º NATHALIA BRAMBILA GRANDE

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
 

CONVITE LEI  DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 
2023

A Administração Municipal de Nova Odessa convida a população em geral para a Au-
diência Pública que acontecerá no próximo dia 13 de Abril de 2022, às 15:00 hs., no 
Auditório do Paço Municipal na Av. João Pessoa, 777 - Nova Odessa.
Na oportunidade, em cumprimento a LRF - Lei Complementar 101/2000, será apresen-
tado a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO referente ao exercício de 2023.

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
PREFEITO MUNICIPAL
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