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PODER EXECUTIVO
 CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA 

   
 ERRATA DE AVISO DE LICITAÇÃO. 

PREGÃO PRESENCIAL N. 7/2022 - PROCESSO N. 66/2022 
- RETIFICAÇÃO DO LINK DE ACESSO. 

A Câmara Municipal de Nova Odessa torna público a correção do link de acesso ao 
edital de licitação do Pregão Presencial n. 7/2022, cujo objeto é a prestação de serviços 
continuados de informática, com aquisição de licença de uso por tem determinado 
(locação) de programas específi cos para o gerenciamento das rotinas das sessões ple-
nárias desta casa de leis, conforme especifi cações descritas no Termo de Referência 
(Anexo II), publicado em 15 de dezembro de 2022. O Edital está disponível desde 
15/12/2022; em meio físico: Av João pessoa 1599, B. Bosque dos Cedros, Nova Odes-
sa/SP - atrás da Academia Corpo & Energia, das 8h às 11h30 e das 13h às 17h00; 
e em meio eletrônico:https://novaodessa.siscam.com.br/Documentos/Documen-
to/120816  Os envelopes serão recebidos até as 09h00 de 11/01/2023. Início da sessão 
pública: 11/01/2023, às 09h00.

 Nova Odessa, 04 de janeiro de 2023 
 WAGNER MORAES 

 Presidente da Câmara 

 DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS 
   

 AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO 
PRESENCIAL N° 67/2022 

O Município de Nova Odessa, torna público a  SUSPENSÃO  da data de abertura da 
sessão pública de licitação PREGÃO PRESENCIAL n° 67/2022, oriundo do Processo 
Administrativo n° 16606/2022, cujo objeto é a contratação de empresa especializada 
que fornece os serviços de exames especializados para atender as demandas da Secre-
taria de Saúde do Município de Nova Odessa, que iria ocorrer no dia 05/01/2023 às 09 
horas para revisão do quantitativo.

 Nova Odessa, 04 de janeiro de 2023 
 VILSON RIBEIRO DO AMARAL 

 Secretário de Administração 

 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
   

 PORTARIA Nº 001/2023 
 Autoriza servidor a conduzir veículos ofi ciais 

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. 1o  Autorizar o servidor CARLOS ALBERTO ROSSI , matrícula funcional  nº 
7066 , C.N.H nº 03659278762, validade 21/12/2032, a conduzir veículos ofi ciais. 
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Art. 2o  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 Nova Odessa, 03 de janeiro de 2023 
 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 PREFEITO MUNICIPAL 
   

 PORTARIA Nº 002/2023 
 Nomeia servidor para o emprego de ESCRITURÁRIO 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER,  Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado de 
São Paulo ,  usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei ,

RESOLVE:

Art. 1.º  Nomear,  no dia 02 de janeiro de 2023 , o senhor  NILTON CESAR BAR-
BOSA , portador da Cédula de Identidade RG n.º 26.694.773-6/SP, PIS/PASEP 
126.08278.26-6, para o emprego de  ESCRITURÁRIO , P21, com carga horária de 
40h/s, criado pela Lei nº 2704/13, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT). Classifi cado sob n.º 42º, Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º  Competirá ao servidor arquivar correspondências, processos e outros docu-
mentos, de conformidade com o sistema de classifi cação adotado no Setor; efetuar cál-
culos necessários aos serviços que lhe forem solicitados; receber, conferir e registrar 
documentos diversos, verifi cando o cumprimento de normas referentes ao protocolo; 
informar e orientar o público, anotar recados, receber e encaminhar documentos; aten-
der chamadas telefônicas, anotando e transmitindo recados, obter e fornecer informa-
ções; operar sistemas informatizados referentes ao Setor de Trabalho; desempenhar 
outras atribuições afi ns que sejam específi cas ao Setor de Trabalho, determinadas pelo 
Superior imediato.

Art. 3.º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retro-
ativos a 02 de janeiro de 2023.

 Nova Odessa, 03 de janeiro de 2023 
 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 PREFEITO MUNICIPAL 
   

 PORTARIA Nº 003/2023 
 Nomeia servidor para o emprego de ESCRITURÁRIO 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER,  Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado de 
São Paulo ,  usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei ,

RESOLVE:

Art. 1.º  Nomear,  no dia 02 de janeiro de 2023 , a senhora  PATRICIA DE SOU-
ZA ALVES , portadora da Cédula de Identidade RG n.º 39.002.730-3/SP, PIS/PASEP 
127.85663.62-6, para o emprego de  ESCRITURÁRIO , P21, com carga horária de 
40h/s, criado pela Lei nº 2704/13, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT). Classifi cada sob n.º 43º, Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º  Competirá à servidora arquivar correspondências, processos e outros docu-
mentos, de conformidade com o sistema de classifi cação adotado no Setor; efetuar cál-
culos necessários aos serviços que lhe forem solicitados; receber, conferir e registrar 
documentos diversos, verifi cando o cumprimento de normas referentes ao protocolo; 
informar e orientar o público, anotar recados, receber e encaminhar documentos; aten-
der chamadas telefônicas, anotando e transmitindo recados, obter e fornecer informa-
ções; operar sistemas informatizados referentes ao Setor de Trabalho; desempenhar 
outras atribuições afi ns que sejam específi cas ao Setor de Trabalho, determinadas pelo 
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Superior imediato.

Art. 3.º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retro-
ativos a 02 de janeiro de 2023.

 Nova Odessa, 03 de janeiro de 2023 
 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 PREFEITO MUNICIPAL 
   

 PORTARIA Nº 004/2023 
 Nomeia servidor para o emprego de FARMACÊUTICO. 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER,  Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado de 
São Paulo ,  usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei ,

RESOLVE:

Art. 1.º  Nomear,  no dia 02 de janeiro de 2023 ,a senhora  THAÍS PIOLA DA SILVA , 
portadora da Cédula de Identidade RG n.º 33.872.059-5/SP, PIS/PASEP 128.76435.23-
5, para o emprego de  FARMACÊUTICO , P45 com carga horária de 40 h/s, criado 
pela Lei nº 3252/19, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Clas-
sifi cado sob n.º 21º, Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º  Responder pelos serviços relacionados à Farmácia sejam os de manipula-
ção, fórmulas, produtos, armazenamento, controle de validade e qualidade, dosagem 
e aviamento de receitas. Responsabilizar-se pela distribuição, compra de medicação e 
materiais para uso interno hospitalar bem como por determinação judicial a muníci-
pes; pelo controle de entrada e saída de medicação para os diferentes Setores, validade 
e qualidade de toda medicação utilizada inclusive a que necessita ser controlada (psi-
cotrópicos); pela solicitação de medicamentos para o GVS-XVII e recebimento dos 
mesmos, e a forma em que serão doados à população e os cuidados no seu transporte e 
manipulação; pela reposição contínua dos medicamentos necessários para emergência 
e tratamentos específi cos (hanseníase, tuberculose, AIDS, etc.), pela padronização dos 
medicamentos a serem utilizados no município, bem como a divulgação dos nomes 
genéricos dos mesmos; pela execução de tarefas diversas relacionadas à composição 
e fornecimento de medicamentos e outros preparados semelhantes, como substâncias 
de origem animal e vegetal, de matérias-primas e produtos acabados, simples ou com-
postos (fórmulas), para atender às receitas médicas, odontológicas e veterinárias; pela 
medição, pesagem e mistura de fórmulas químicas para atender solicitações e anota-
ções em mapas, guias e livros que forem necessárias para atendimento aos dispositivos 
legais; realizar inventários periódicos; controlar entradas e saídas de medicamentos, 
visando manter em conformidade os estoques físicos e contábeis; assessorar as au-
toridades da Saúde, preparando informes e enviando documentos sobre legislação e 
assistência farmacêutica para a elaboração de ordens de serviços, pareceres e mani-
festos; realizar orientações educativas e capacitações, elaborar boletins e condensar 
os dados; fi scalizar, se nomeado Fiscal Sanitário através de Portaria, o comércio, a 
distribuição, o transporte e a indústria de produtos e serviços relacionados à saúde e 
fi scalizados pela Vigilância Sanitária; alimentar os sistemas de programas instituídos 
pelo Ministério da Saúde; conferir e acompanhar os processos da Vigilância Sanitária; 
orientar o munícipe quanto aos procedimentos legais em casos de cadastro e abertura 
de estabelecimentos; emitir notifi cações, penalidades e autos de infração, elaborando 
os respectivos processos; participar de treinamentos e capacitação colaborando com a 
Gestão de Saúde; manter sempre o ambiente de trabalho organizado e em condições 
adequadas de segurança; fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando 
necessário; executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinada pelo 
Superior imediato.

Art. 3.º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retra-
tivos a 02 de janeiro de 2023.

 Nova Odessa, 03 de janeiro de 2023 
 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 PREFEITO MUNICIPAL 
   

 PORTARIA Nº 005/2023 
 Nomeia servidor para o emprego de FARMACÊUTICO. 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER,  Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado de 
São Paulo ,  usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei ,

RESOLVE:

Art. 1.º  Nomear,  no dia 02 de janeiro de 2023 ,a senhora  CLAUDIA CRISTINA 
MARAIA , portadora da Cédula de Identidade RG n.º 26.326.434-8/SP, PIS/PASEP 
126.18861.23-1, para o emprego de  FARMACÊUTICO , P45 com carga horária de 
40 h/s, criado pela Lei nº 3252/19, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT). Classifi cado sob n.º 22º, Concurso Público Municipal 01/18.

Art. 2.º  Responder pelos serviços relacionados à Farmácia sejam os de manipula-
ção, fórmulas, produtos, armazenamento, controle de validade e qualidade, dosagem 
e aviamento de receitas. Responsabilizar-se pela distribuição, compra de medicação e 
materiais para uso interno hospitalar bem como por determinação judicial a muníci-
pes; pelo controle de entrada e saída de medicação para os diferentes Setores, validade 
e qualidade de toda medicação utilizada inclusive a que necessita ser controlada (psi-
cotrópicos); pela solicitação de medicamentos para o GVS-XVII e recebimento dos 
mesmos, e a forma em que serão doados à população e os cuidados no seu transporte e 
manipulação; pela reposição contínua dos medicamentos necessários para emergência 
e tratamentos específi cos (hanseníase, tuberculose, AIDS, etc.), pela padronização dos 
medicamentos a serem utilizados no município, bem como a divulgação dos nomes 
genéricos dos mesmos; pela execução de tarefas diversas relacionadas à composição 
e fornecimento de medicamentos e outros preparados semelhantes, como substâncias 
de origem animal e vegetal, de matérias-primas e produtos acabados, simples ou com-
postos (fórmulas), para atender às receitas médicas, odontológicas e veterinárias; pela 
medição, pesagem e mistura de fórmulas químicas para atender solicitações e anota-
ções em mapas, guias e livros que forem necessárias para atendimento aos dispositivos 
legais; realizar inventários periódicos; controlar entradas e saídas de medicamentos, 
visando manter em conformidade os estoques físicos e contábeis; assessorar as autori-
dades da Saúde, preparando informes e enviando documentos sobre legislação e assis-
tência farmacêutica para a elaboração de ordens de serviços, pareceres e manifestos; 
realizar orientações educativas e capacitações, elaborar boletins e condensar os dados; 

fi scalizar, se nomeado Fiscal Sanitário através de Portaria, o comércio, a distribuição, 
o transporte e a indústria de produtos e serviços relacionados à saúde e fi scalizados 
pela Vigilância Sanitária; alimentar os sistemas de programas instituídos pelo Minis-
tério da Saúde; conferir e acompanhar os processos da Vigilância Sanitária; orientar 
o munícipe quanto aos procedimentos legais em casos de cadastro e abertura de es-
tabelecimentos; emitir notifi cações, penalidades e autos de infração, elaborando os 
respectivos processos; participar de treinamentos e capacitação colaborando com a 
Gestão de Saúde; manter sempre o ambiente de trabalho organizado e em condições 
adequadas de segurança; fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando 
necessário; executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinada pelo 
Superior imediato.

Art. 3.º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos 
retroativos a 02 de janeiro de 2023.

 Nova Odessa, 03 de janeiro de 2022 
 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 PREFEITO MUNICIPAL 
   

 PORTARIA Nº 006/2023 
 Altera cargo e padrão de vencimentos dos servidores e dá outras provi-

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

CONSIDERANDO,  o disposto contido na Lei Complementar nº 75 de 07 de de-
zembro de 2022;

R E S O L V E

Art. 1o Alterar,  no dia 04 de janeiro de 2022 , os cargos e os padrões de vencimentos 
dos servidores, abaixo relacionados:

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retro-
ativos a 02 de janeiro de 2023.  

 Nova Odessa, 04 de janeiro de 2023 
 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 PREFEITO MUNICIPAL 
   

 PORTARIA Nº 007/2022 
 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 Munici-
pal, através do art. 78, inciso II;

RESOLVE:

Art. 1.º  Nomear,  no dia 02 de janeiro de 2023 ,o senhor  SERGIO RICARDO 
BORGES , portador da Cédula de Identidade RG n.º26.603.605-3/SP, para ocupar o 
cargo comissionado de  ASSESSOR DE GABINETE SUPERIOR , criado pela Lei 
Complementar nº 67, de 18 de outubro de 2021, lotado na Secretaria de Finanças e 
Planejamento.

Art. 2.º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Nova Odessa, 04 de janeiro de 2023 

 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
 PREFEITO MUNICIPAL 

   

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2023 
 "DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA 

PARA O EMPREGO DE ELETRICISTA - EFETIVO" 

A Prefeitura Municipal de Nova Odessa, Estado de São Paulo, convoca os candidatos 
classifi cados do CONCURSO PÚBLICO nº 01/2022, do 01º ao 03º, para o Empre-
go de  ELETRICISTA - EFETIVO, para atribuição de  01 (uma) vaga , conforme 
classifi cação publicada no "Diário Ofi cial do Município de Nova Odessa", de 12 de 
julho de 2022.
  A  atribuição  será realizada no dia  23 de janeiro 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-Certifi cado de Conclusão do Ensino Fundamental Completo -  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 01/22 para o 
emprego de   ELETRICISTA - EFETIVO.
  No caso de atribuição por procuração deverão ser apresentados, além dos documen-
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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  30/01/2023 , 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  06/02/2023.
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 002/2023 
 "DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA 

O EMPREGO DE ENCANADOR - EFETIVO" 
A Prefeitura Municipal de Nova Odessa, Estado de São Paulo, convoca os candidatos 
classifi cados do CONCURSO PÚBLICO nº 01/2022, do 01º ao 03º, para o Emprego 
de  ENCANADOR - EFETIVO, para atribuição de  01 (uma) vaga , conforme classi-
fi cação publicada no "Diário Ofi cial do Município de Nova Odessa", de 12 de julho 
de 2022.
  A  atribuição  será realizada no dia  23 de janeiro 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-Certifi cado de Conclusão do Ensino Fundamental Completo -  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 01/22 para o 
emprego de   ENCANADOR - 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  30/01/2023 , 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  06/02/2023.
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 003/2023 
 "DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA 

O EMPREGO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS - EFETIVO" 
A Prefeitura Municipal de Nova Odessa, Estado de São Paulo, convoca os candidatos 
classifi cados do CONCURSO PÚBLICO nº 01/2022, do 01º ao 03º, para o Emprego 
de  MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS - EFETIVO, para atribuição de  01 
(uma) vaga , conforme classifi cação publicada no "Diário Ofi cial do Município de 
Nova Odessa", de 12 de julho de 2022.
  A  atribuição  será realizada no dia  23 de janeiro 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-Certifi cado de Conclusão do Ensino Fundamental Completo -  xerox autenticado .
  3-Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no Mínimo Categoria "D"
  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   MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS - 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  30/01/2023 , 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  06/02/2023.
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 004/2023 

 "DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA 
O EMPREGO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS - EFETIVO" 

A Prefeitura Municipal de Nova Odessa, Estado de São Paulo, convoca os candi-
datos classifi cados do CONCURSO PÚBLICO nº 01/2022, classifi cado sob nº 01, 
para o Emprego de  OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS - EFETIVO, para 
atribuição de  01 (uma) vaga , conforme classifi cação publicada no "Diário Ofi cial do 
Município de Nova Odessa", de 12 de julho de 2022.
  A  atribuição  será realizada no dia  23 de janeiro 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-Certifi cado de Conclusão do Ensino Fundamental Completo -  xerox autenticado .
  3-Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no Mínimo Categoria "E"
  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   OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS - 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  30/01/2023 , 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  06/02/2023.

 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
   

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 005/2023 
 "DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA 

O EMPREGO DE PEDREIRO - EFETIVO" 
A Prefeitura Municipal de Nova Odessa, Estado de São Paulo, convoca os candidatos 
classifi cados do CONCURSO PÚBLICO nº 01/2022, do 01º ao 03º, para o Emprego 
de  PEDREIRO - EFETIVO, para atribuição de  01 (uma) vaga , conforme classifi ca-
ção publicada no "Diário Ofi cial do Município de Nova Odessa", de 12 de julho de 
2022.
  A  atribuição  será realizada no dia  23 de janeiro 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-Certifi cado de Conclusão do Ensino Fundamental Completo -  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 01/22 para o 
emprego de   PEDREIRO - 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  30/01/2023 , 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  06/02/2023.
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 006/2023 
 "DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA 

O EMPREGO DE PINTOR - EFETIVO" 
A Prefeitura Municipal de Nova Odessa, Estado de São Paulo, convoca os candidatos 
classifi cados do CONCURSO PÚBLICO nº 01/2022, do 01º ao 03º, para o Emprego 
de  PINTOR - EFETIVO, para atribuição de  01 (uma) vaga , conforme classifi cação 
publicada no "Diário Ofi cial do Município de Nova Odessa", de 12 de julho de 2022.
  A  atribuição  será realizada no dia  23 de janeiro 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-Certifi cado de Conclusão do Ensino Fundamental Completo -  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 01/22 para o 
emprego de   PINTOR - 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  30/01/2023 , 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  06/02/2023.
OBS : O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências.
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 SECRETARIA DE GOVERNO 
   

 PORTARIA Nº 32, DE 03 DE JANEIRO DE 2022. 
 "Nomeia membros para compor a Comissão Permanente de Licitações para o exercício de 2023 e dá outras providências." 

ROBSON FONTES PAULO,  Secretário Municipal de Governo, no uso de suas atribuições delegadas pelo Decreto 4588 de 07 de julho de 2022.

CONSIDERANDO  as disposições contidas na Lei Federal n. 8666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o artigo 37, Inciso XXI, da Constituição Federal e a Lei Municipal 
nº 2.262, de 26 de dezembro de 2007;

RESOLVE 

Art. 1º  Ficam nomeados os servidores abaixo relacionados para compor a Comissão Permanente de Licitações, de que trata a Lei Municipal nº 2.262, de 26 de dezembro de 
2007, encarregada do recebimento, exame e julgamento de todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes, sendo os seguintes:

I-  Aldo da Silva Barbosa - matrícula 3207; Andreia Gonçalves Cassimiro Raimundo - matrícula3279; Aracy Rodrigues da Silva - matrícula 576; Celso Pavanelli - matrícula 
3754; Cristiane Patrícia Monteiro de Oliveira - matrícula 7251; Helnily Ramos Ragasso - matrícula 7248; Márcia Andreia Faria Stephan - matrícula 2394; Miriã Leite Calori - 
matrícula 7411; Sandra Bortot da Silva Prado - matrícula 3215; Ricardo Facchini Rodrigues- matrícula 7364, Teresa Cristina Bauler Montesano Ferraz - matrícula 3044 e Erik 
Ortolano da Silva- matrícula 1704.

Art. 2º  A presente Comissão será presidida pela Sandra Bortot da Silva Prado e terá como suplente Teresa Cristina Bauler Montesano Ferraz.

Art. 3º  Esta portaria entra em vigor em 1º de janeiro de 2023, produzindo seus efeitos até a data de 31 de março de 2023.

 Nova Odessa, 03 de janeiro de 2023 
 ROBSON FONTES PAULO 

 Secretário de Governo 
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