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EDITAL DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Edital: 17/TP/2022. Modalidade: Tomada de Preços. Processo Administrativo: 
17279/2022. Objeto: Contratação de empresa especializada em reforma e ampliação 
para atender as demandas do CRAS e CRESAM. Processo homologado e adjudicado 
pela autoridade competente em favor da empresa Elo 9 Eireli. Data da adjudicação e 
homologação: 27/02/2023.

Nova Odessa, 27 de fevereiro de 2023
MIRIAM CECÍLIA LARA NETTO

Secretária de Obras, Projetos e Planejamento Urbano
 

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo nº1810/2023. Ratificando nos termos do Artigo 26 da Lei nº 8.666/93 o ato 
do Secretário Municipal de Segurança que dispensou nos termos do Artigo 25, inciso 
I da Lei Federal nº 8.666/93 para a aquisição de munições para arma de fogo, com re-
cursos destinados pela Emenda nº 10480017 do Convênio nº 4599/2022 do Ministério 
da Justiça e Segurança Pública da empresa Companhia Brasileira de Cartuchos com 
valor total de R$ 49.652,20 (quarenta e nove mil seiscentos e cinquenta e dois reais e 
vinte centavos).

Nova Odessa, 27 de fevereiro de 2023
CARLOS EDUARDO FANTI

Secretário de Segurança Pública
 

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo nº1811/2023. Ratificando nos termos do Artigo 26 da Lei nº 8.666/93 o ato 
do Secretário Municipal de Segurança que dispensou nos termos do Artigo 25, inciso I 
da Lei Federal nº 8.666/93 para a aquisição de munições para manutenção do porte de 
arma funcional dos guardas civis municipais de Nova Odessa, conforme prevê o Con-
vênio nº 11/2018/SR/DPF/SP da empresa Companhia Brasileira de Cartuchos com 
valor total de R$ 68.014,70 (sessenta e oito mil, quatorze reais e setenta centavos).

Nova Odessa, 27 de fevereiro de 2023
CARLOS EDUARDO FANTI

Secretário de Segurança Pública
 

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Edital: 04/PP/2023. Modalidade: Pregão Presencial. Processo Administrativo: 
17325/2022. Objeto: Pregão Presencial, pelo sistema de registro de preços, visando 
futuras e eventuais aquisições de serviço de recauchutagem e recapagem de pneus 
para a frota da Garagem Municipal. Processo homologado e adjudicado pela autorida-
de competente em favor da empresa JP Beleze. Data da adjudicação e homologação: 
27/02/2023.

Nova Odessa, 27 de fevereiro de 2023
MIRIAM CECÍLIA LARA NETTO

Secretária de Obras, Projetos e Planejamento Urbano
 

EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO

Código do Plano de Ação: 23588020220001-007139
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DIÁRIO OFICIAL | EXPEDIENTE
O Diário Oficial do Município de Nova Odessa (Lei Municipal 3.163, de 07 de março de 2018) é uma publicação 

da Prefeitura de Nova Odessa.

Site: www.novaodessa.sp.gov.br

CONTEÚDO: O conteúdo publicado é de inteira responsabilidade das secretarias e órgãos públicos emissores. Qual-
quer dúvida ou solicitação de errata deverá ser encaminhada diretamente ao órgão emissor. Para informações sobre 

como contatar o órgão emissor, ligue para 3476-8600.

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO: Edição, diagramação e Publicação Eletrônica. 
E-mail: doficial@novaodessa.sp.gov.br

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

 Ente Recebedor:45.781.184/0001-02 - Município de nova Odessa
 Fundo Vinculado:
 Fundo Repassador:03.353.358/0001-96 - MDR
 Vigência:Início:23/09/2022Fim:31/05/2023
 Órgão Repassador:Ministério do Desenvolvimento Regional
 Processo MDR:59000.012894/2022-47
 Valor:R$ 727.536,83
  Objeto:Aporte da assistência financeira destinada a auxiliar o custeio da gratuida-
de das pessoas idosas no transporte público coletivo urbano, instituído pela Emenda 
Constitucional n. 123, de 14 de julho de 2022.
 Programa:23588020220001 - Gratuidade EC 123/22
  Condicionantes:Aporte dos recursos onde ocorra serviços regulares em operação de 
transporte público coletivo urbano, semiurbano ou metropolitano.
  Aplicação dos recursos exclusivamente para auxiliar no custeio ao direito previsto no 
§ 2º do art. 230 da Constituição Federal.
  O poder delegante será responsável pelo uso e pela distribuição dos recursos aos 
prestadores e observará a premissa de equilíbrio econômico-financeiro dos contratos 
de concessão do transporte público coletivo e as diretrizes da modicidade tarifária.
  Os beneficiários deverão apresentar Relatório de Gestão Final e prestação de contas 
na forma estabelecida na Portaria Interministerial que versa sobre a assistência finan-
ceira.
  Os beneficiários autorizam a União solicitar à instituição financeira albergante a de-
volução imediata, para a Conta Única do Tesouro Nacional, dos saldos remanescentes 
da conta corrente específica do instrumento.
  Os entes federados darão publicidade ao inteiro teor do Termo de Adesão assinado, 
por meio do Diário Oficial ou em outro meio de comunicação oficial.
  As movimentações de saída de recursos das contas bancárias poderão ser classifica-
das e identificadas e as informações a elas referentes serão disponibilizadas para fins 
de acompanhamento, prestação de contas e fiscalização.
  Os saldos financeiros ilegalmente aplicados serão restituídos à Conta Única do Te-
souro por meio da emissão e do pagamento de Guia de Recolhimento da União atu-
alizada conforme Portaria Interministerial que versa sobre a assistência financeira.
  Na hipótese de reprovação das prestações de contas, os beneficiários adotarão as 
medidas necessárias à recomposição de eventual dano ao erário, sem prejuízo da res-
ponsabilização dos operadores.
 Data de Assinatura:05/10/2022
 Responsável:Claudio José Schooder
------------------------------------------------------------------------------------------------------
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo nº1809/2023. Ratificando nos termos do Artigo 26 da Lei nº 8.666/93 o ato 
do Secretário Municipal de Segurança que dispensou nos termos do Artigo 25, inciso I 
da Lei Federal nº 8.666/93 para a aquisição de arma de fogo, pistola, co, com recursos 
destinados pela Emenda nº 10480017 do Convênio nº 4599/2022 do Ministério da 
Justiça e Segurança Pública da empresa Taurus Armas S.A. com valor total de R$ 
168.083,72 (cento e sessenta e oito mil, oitenta e três reais e setenta e dois centavos).

Nova Odessa, 27 de fevereiro de 2023
CARLOS EDUARDO FANTI

Secretário de Segurança Pública
 

AVISO DE ABERTURA DE EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO 10/2023
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O MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, torna público a ABERTURA do edital de Pre-
gão Eletrônico nº. 10/PE/2023, através da Bolsa Brasileira de Mercadorias, www.
bbmnetlicitacoes.com.br, acesso ao sistema licitação pública e tem por objeto a 
AQUISIÇÃO DE COLDRES PARA ARMA DE FOGO PARA SER UTILIZA-
DO PELOS GUARDAS MUNICIPAIS.O edital estará disponível para download 
no site da Bolsa Brasileira de Mercadorias, www.bbmnetlicitacoes.com.br e no site 
da prefeitura no seguinte link de acesso: https://transparencia.smarapd.novaodessa.
sp.gov.br:3001/?cod=11.
 RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS A PARTIR DO DIA: 01/03/2023 às 14h:00min.

 ABERTURA DAS PROPOSTAS: 14/03/2023, às 08h30min.

 INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 14/03/2023, às 09h30min.
Nova Odessa, 28 de fevereiro de 2023
CARLOS EDUARDO FANTI

Secretário de Segurança Pública
 

AVISO DE FASE CLASSIFICATÓRIA CONVITE N° 
02/2023 .

O Município de Nova Odessa, neste ato representada por meio de sua Comissão Per-
manente de Licitações, nomeada através da Portaria n.º34/2023,com relação a licita-
ção Convite n° 02/2023, cujo objeto é a contratação de empresa para a prestação de 
serviços para construção de adufa da represa no Bosque Manoel Jorge, com forne-
cimento de material, equipamentos e mão de obra,  declara classificada a proposta 
da empresa Construtora AGV Ltda., no valor de R$99.903,34 (noventa e nove mil, 
novecentos e três reais e trinta e quatro centavos) .Decorrido referido prazo legal, sem 
interposição recursal, os autos licitatórios seguirão à autoridade superior competente, 
qual seja, a Ilma. Sra. Secretária de Obras,Titular da Pasta Requisitante, para decidir 
sobre eventual homologação do certame e adjudicação do objeto. Publique-se.

Nova Odessa, 15 de fevereiro de 2023
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

 

PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO 
(PRORROGAÇÃO DE PRAZO)  AO CONTRATO N. 

026/2022

PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO) 
AO CONTRATO N.  26/2022,Contratante: Município de Nova Odessa. Processo 
Administrativo: 12.322/2021. Modalidade: Pregão Presencial 07/2022. Contrata-
da: WEB RAST EPP. Assinatura: 05/02/2023. Vigência: 17/03/2023 à 16/03/2024. 
Crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcio-
nal programática e da categoria econômica: dotação 209, 178, 256, 499, 137, 
305, 460, 519, 428, 337, 348, 374 e 436 classificação funcional 12.361.0007.2.027, 
12.365.00074.2.049, 12.365.0007.2.005, 06.181.0018.2.009, 18.541.0006.2.024, 
10.302.0008.2.032, 08.244.0015.2.003, 06.181.0018.2.037, 15.451.0011.2.038, 
10.304.0008.2.033, 10.305.0008.2.034, 27.812.0009.2.035, 04.122.0011.2.039,  e 
natureza de despesa 3.3.90.39.00. Objeto: Constitui objeto à prestação de serviço 
de rastreamento e monitoramento on-line dos 164 veículos da frota do município de 
Nova Odessa, com fornecimento dos equipamentos em comodato, nos termos das 
especificações constantes deste instrumento convocatório e anexos

ROBSON FONTES PAULO
Secretário de Governo

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 030/2023
"DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA 

O EMPREGO DE EDUCADOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - 
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA".

A Prefeitura Municipal de Nova Odessa, Estado de São Paulo, convoca os candidatos 
classificados do PROCESSO SELETIVO nº 01/2021, do 17º e 21º, para o Emprego 
de EDUCADOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - CONTRATAÇÃO 
TEMPORÁRIA,para atribuição de 03 (três) vagas, conforme classificação publi-
cada no "Diário Oficial do Município de Nova Odessa", de 09 de fevereiro de 2022.
  A atribuição será realizada no dia 16 de março de 2023, 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-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 - 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 EDUCADOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - CONTRA-
TAÇÃO 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 no Departamento de Recursos 
Humanos até o dia 29/03/2023, munido de todos os documentos necessários os quais 
serão divulgados na sessão de atribuição, sob pena de perder a vaga.
OBS: O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências.
  A admissão se dará dia 03/04/2023.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 031/2023
"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 55º ao 79º, para o Empre-
go de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - PEB I - CONTRATAÇÃO 
TEMPORÁRIA,para atribuição de 08(oito) vagas,conforme classificação publicada 
no "Diário Oficial do Município de Nova Odessa", de 09 de fevereiro de 2022.
  A atribuição será realizada no dia 16 de março de 2023, 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-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 - 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 I - PEB I - CONTRATA-
ÇÃO 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 29/03/2023, munido de todos os documentos necessários os quais serão 
divulgados na sessão de atribuição, sob pena de perder a vaga.
OBS: O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências.
  A admissão se dará dia 03/04/2023.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 032/2023
"DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA 

PARA O EMPREGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PEI - 
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA".

A Prefeitura Municipal de Nova Odessa, Estado de São Paulo, convoca os candi-
datos classificados do PROCESSO SELETIVO nº 01/2021, do 15º ao 37º, para o 
Emprego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PEI-CONTRATAÇÃO 
TEMPORÁRIA,para atribuição de 09 (nove) vagas, conforme classificação publi-
cada no "Diário Oficial do Município de Nova Odessa", de 09 de fevereiro de 2022.
  A atribuição será realizada no dia 29 de março de 2023, 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-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 - ori-
ginal.
  O candidato que não estiver presente à sessão de atribuição, na data, horário e local 
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estabelecidos neste Edital, será excluído do PROCESSO SELETIVO nº 01/21 para 
o emprego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PEI - CONTRATA-
ÇÃO 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 29/03/2023, munido de todos os documentos necessários os quais serão 
divulgados na sessão de atribuição, sob pena de perder a vaga.
OBS: O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências
  A admissão se dará dia 03/04/2023.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 033/2023
"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 06º ao 09º, para o Emprego 
de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - PEB II - ARTES-CONTRATA-
ÇÃO 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 16 de março de 2023, 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-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 29/03/2023, munido de todos os documentos necessários os quais serão 
divulgados na sessão de atribuição, sob pena de perder a vaga.
OBS: O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências
  A admissão se dará dia 03/04/2023.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 034/2023
"DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA 

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

A Prefeitura Municipal de Nova Odessa, Estado de São Paulo, convoca os candidatos 

classificados do PROCESSO SELETIVO nº 01/2021, do 01º ao 04º, para o Emprego 
de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - PEB II - EDUCAÇÃO FÍSICA-
-CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA,para atribuição de 01 (uma) vaga, conforme 
classificação publicada no "Diário Oficial do Município de Nova Odessa", de 09 de 
fevereiro de 2022.
  A atribuição será realizada no dia 16 de março de 2023, 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-Ensino Superior Completo (Licenciatura Plena em Educação Física) - cópia au-
tenticada;
  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 - EDUCAÇÃO 
FÍSICA - 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 29/03/2023, munido de todos os documentos necessários os quais serão 
divulgados na sessão de atribuição, sob pena de perder a vaga.
OBS: O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências
  A admissão se dará dia 03/04/2023.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 035/2023
"DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA 

O EMPREGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS - EFETIVO".
A Prefeitura Municipal de Nova Odessa, Estado de São Paulo, convoca os candidatos 
classificados do CONCURSO PÚBLICO nº 01/2022, do 15º ao 34º, para o Emprego 
de AUXILIAR DE SERVIÇOS - EFETIVO,para atribuição de 10 (dez) vagas, con-
forme classificação publicada no "Diário Oficial do Município de Nova Odessa", de 
12 de julho de 2022.
  A atribuição será realizada no dia 16 de março de 2023, às 13:30 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 Fundamental Completo - 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 01/22 para o 
emprego de AUXILIAR DE SERVIÇOS - 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 no Departamento de Recursos 
Humanos até o dia 29/03/2023, 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 03/04/2023.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
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  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 Fundamental Completo- 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 01/22 para o 
emprego de ENCARREGADO DE SERVIÇO - 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 no Departamento de Recursos 
Humanos até o dia 29/03/2023, 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 03/04/2023.
OBS: O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, pre-
vendo ausências e desistências.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
 

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

O EMPREGO DE PSICÓLOGO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.

A Prefeitura Municipal de Nova Odessa, Estado de São Paulo, convoca os candidatos 
classificados do PROCESSO SELETIVO nº 01/2022, do 01º ao 03º, para o Empre-
go de PSICÓLOGO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA,para atribuição de 01 
(uma) vaga, conforme classificação publicada no "Diário Oficial do Município de 
Nova Odessa", de 29 de abril de 2022.
  A atribuição será realizada no dia 16 de março de 2023, às 13:30 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 do Ensino Superior em Psicologia - original e cópia autenticada;
  3-Registro ativo no Conselho de Classe - cópia autenticada.
  O candidato que não estiver presente à sessão de atribuição, na data, horário e local 
estabelecidos neste Edital, será excluída do PROCESSO SELETIVO nº 01/22 para o 
emprego de  PSICÓLOGO - 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 no Departamento de Recursos 
Humanos até o dia 29/03/2023, 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 03/04/2023.
OBS: O número de candidatos convocados é superior ao número de vagas, prevendo 
ausências e desistências.

DEPARTAMENTO  DE RECURSOS HUMANOS
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 040/2023
"DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA 

O EMPREGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM - CONTRATAÇÃO 
TEMPORÁRIA".

A Prefeitura Municipal de Nova Odessa, Estado de São Paulo, convoca os candidatos 
classificados do PROCESSO SELETIVO nº 01/2022, do 46º ao 48º, para o Emprego 
de TÉCNICO DE ENFERMAGEM - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA para 
atribuição de 01 (uma) vaga, conforme classificação publicada no "Diário Oficial do 
Município de Nova Odessa", de 29 de abril de 2022.
  A atribuição será realizada no dia 16 de março de 2023, às 13:30 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 de Conclusão do Curso de Técnico de Enfermagem - cópia 
autenticada;
  3-Registro no COREN - cópia autenticada;
  4-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 01/22 para o 
emprego de Técnico de Enfermagem - 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 no Departamento de Recursos 
Humanos até o dia 29/03/2023, munido de todos os documentos necessários os quais 
serão divulgados na sessão de atribuição, sob pena de perder a vaga.

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 036/2023
"DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA 

O EMPREGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM- EFETIVO".
A Prefeitura Municipal de Nova Odessa, Estado de São Paulo, convoca os candidatos 
classificados do CONCURSO PÚBLICO nº 01/2022, do 15º ao 17º, para o Empre-
go de TÉCNICO DE ENFERMAGEM - EFETIVO, para atribuição de 02 (duas) 
vagas, conforme classificação publicada no "Diário Oficial do Município de Nova 
Odessa", de 12 de julho de 2022.
  A atribuição será realizada no dia 16 de março de 2023, às 13:30 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 Médio Completo mais Diploma ou Certificado de Conclusão do Curso de 
Técnico em Enfermagem - cópia autenticada;
  3-Registro ativo no COREN - cópia autenticada;
  4-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 01/22 para o 
emprego de TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 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 no Departamento de Recursos 
Humanos até o dia 29/03/2023, 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 03/04/2023.
OBS: O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, pre-
vendo ausências e desistências.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 037/2023
"DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA 

O EMPREGO DE RECEPCIONISTA- EFETIVO".
A Prefeitura Municipal de Nova Odessa, Estado de São Paulo, convoca os candidatos 
classificados do CONCURSO PÚBLICO nº 01/2022, do 07º ao 13º, para o Emprego 
de RECEPCIONISTA - EFETIVO,para atribuição de 03 (três) vagas, conforme 
classificação publicada no "Diário Oficial do Município de Nova Odessa", de 12 de 
julho de 2022.
  A atribuição será realizada no dia 16 de março de 2023, às 13:30 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 Médio Completo - 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 01/22 para o 
emprego de RECEPCIONISTA- 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 no Departamento de Recursos 
Humanos até o dia 29/03/2023, munido de todos os documentos necessários os quais 
serão divulgados na sessão de atribuição, sob pena de perder a vaga.
OBS: O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, pre-
vendo ausências e desistências.

A admissão se dará dia 03/04/2023.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 038/2023
"DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA 

O EMPREGO DE ENCARREGADO DE SERVIÇO- EFETIVO".
A Prefeitura Municipal de Nova Odessa, Estado de São Paulo, convoca os candidatos 
classificados do CONCURSO PÚBLICO nº 01/2022, do 01º ao 03º, para o Empre-
go de ENCARREGADO DE SERVIÇO - EFETIVO, para atribuição de 01 (uma) 
vaga, conforme classificação publicada no "Diário Oficial do Município de Nova 
Odessa", de 12 de julho de 2022.
  A atribuição será realizada no dia 16 de março de 2023, às 13:30 horas, no Audi-
tório da Prefeitura Municipal de Nova Odessa/SP, à Av. João Pessoa nº 777, Centro.
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  A admissão se dará dia 03/04/2023.

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

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 041/2023
"DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA O EMPREGO DE ENFERMEIRO- EFETIVO".

A Prefeitura Municipal de Nova Odessa, Estado de São Paulo, convoca os candidatos classificados do CONCURSO PÚBLICO nº 01/2022, do 04º ao 06º, para o Emprego de 
ENFERMEIRO - EFETIVO,para atribuição de 01 (uma) vaga, conforme classificação publicada no "Diário Oficial do Município de Nova Odessa", de 12 de julho de 2022.
  A atribuição será realizada no dia 16 de março de 2023, às 13:30 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 Enfermagem - cópia autenticada;
  3-Registro ativo no Conselho de Classe - 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 01/22 para o 
emprego de ENFERMEIRO - 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 no Departamento de Recursos Humanos até o dia 29/03/2023, munido de todos os documentos necessários os quais serão 
divulgados na sessão de atribuição, sob pena de perder a vaga.
OBS: O número de candidatos convocados é superior ao número de vagas, prevendo ausências e desistências.
  A admissão se dará dia 03/04/2023.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
 

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO

 Considerando os elementos constantes no PMNO nº 3247/2020, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, Prefeito Municipal resolve HOMOLOGAR, o pedido de RODRIGO ANTU-
NES PICONI, matrícula 23750, que entrará em descanso por 30 (trinta) dias em 01 de junho a 30 de junho de 2023, obedecendo ao que dispõe a Legislação em vigor.

 Considerando os elementos constantes no PMNO nº 10760/2021, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, Prefeito Municipal resolve HOMOLOGAR, o pedido de RODRIGO AN-
TUNES PICONI, matrícula 23750, que entrará em descanso por 60 (sessenta) dias em 01 de março a 29 de abril de 2023, obedecendo ao que dispõe a Legislação em vigor.

Nova Odessa, 28 de fevereiro de 2023
 

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
 

ERRATA - PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA Nº 974 | SEXTA FEIRA, 17 DE 
FEVEREIRO DE 2023.

ONDE SE LÊ: 

                         "LEI Nº 3.609 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023."

LEIA-SE:

                       "LEI Nº 3.608 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023."
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