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PODER EXECUTIVO
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

   
 PORTARIA Nº 031/2022 
 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 02 de janeiro de 2023 ,o senhor  RENATO AMORIM DA 
SILVA , portador da Cédula de Identidade RG n.º28.545.712-3/SP, para ocupar o cargo 
comissionado de  DIRETOR DE PLANEJAMENTO , criado pela Lei Complementar 
nº 67, de 18 de outubro de 2021, lotado na Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

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

 Nova Odessa, 19 de janeiro de 2023 
 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 PREFEITO MUNICIPAL 
   

 PORTARIA NO 032/2023 
 Cessa licença não remunerada 

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 857/2022;

RESOLVE:

Art. 1o Cessar,  no dia 17 de janeiro de 2023 , a licença não remunerada concedida 
à servidora,  RAQUEL CRISTINA SIQUEIRA DE BARROS,  matrícula funcional 
2369 ,  pela Portaria nº 112/22, publicada no Diário Ofi cial do Município em 08 de 
fevereiro de 2022, com retorno a partir de 06 de fevereiro de 2023.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retro-
ativos em 17 de janeiro de 2022.

 Nova Odessa, 19 de janeiro de 2023 
 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 PREFEITO MUNICIPAL 
   

 PORTARIA NO 033/2023 
 Exonera, a pedido, servidora lotado no emprego público de PROFESSOR 

DE EDUCAÇÃO BÁSICA I -  PEB I 
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 disposto nos Autos do Processo PMNO nº 415/2023

RESOLVE:

Art. 1o  Exonerar, a pedido,  no dia 17 de janeiro de 2023,  a servidora RAQUEL 
CRISTINA SIQUEIRA DE BARROS,  matrícula funcional nº 2369, do emprego 
público de  PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - PEB I.
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Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retro-
ativos a 17 de janeiro de 2023.

 Nova Odessa, 19 de janeiro de 2023 
 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 PREFEITO MUNICIPAL 
   

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 014/2023 
 "DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA 

O EMPREGO DE BIBLIOTECÁRIO - 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  BIBLIOTECÁRIO - 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  13 de fevereiro de 2023, às 09:00 horas , no Au-
ditório 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 Biblioteconomia -  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   BIBLIOTECÁRIO - 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  27/02/2023 , 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  01/03/2023.

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 015/2023 
 "DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA 

O EMPREGO DE COVEIRO - 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  COVEIRO - 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  13 de fevereiro de 2023, às 09:00 horas , no Au-
ditório da Prefeitura Municipal de Nova Odessa/SP, à Av. João Pessoa nº 777, Centro.



Nova Odessa, Sexta-feira, 20 de Janeiro de 2023Diário Ofi cial do Município de Nova Odessa

O Município de Nova Odessa dá garantia da autenticidade deste 
documento, desde que visualizado através do site 
www.novaodessa.sp.gov.br no link Diário Ofi cial.

Página 2

  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 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   COVEIRO - 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  27/02/2023 , 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  01/03/2023.

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 016/2023 
 "DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA 

O EMPREGO DE MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA- EFETI-
VO". 

A Prefeitura Municipal de Nova Odessa, Estado de São Paulo, convoca os candidatos 
classifi cados do CONCURSO PÚBLICO nº 01/2022, do 03º ao 04º, para o Emprego 
de  MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA - 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  13 de fevereiro de 2023, às 13:30 horas , no Au-
ditório 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 Medicina -  cópia autenticada ;
  3-Registro ativo no Conselho de Classe -  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  MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA- 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  27/02/2023,  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  01/03/2023.
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 017/2023 

 "DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA 
O EMPREGO DE TRATADOR DE ANIMAIS- 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  TRATADOR DE ANIMAIS - EFETIVO, para atribuição de  01 (uma) vaga , con-
forme classifi cação publicada no "Diário Ofi cial do Município de Nova Odessa", de 
12 de julho de 2022.
  A  atribuição  será realizada no dia  13 de fevereiro de 2023, às 09:00 horas , no Au-
ditório 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 -  original e cópia.
  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  TRATADOR DE ANIMAIS - - 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  27/02/2023,  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  01/03/2023.
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 018/2023 
 "DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA 

O EMPREGO DE PROCURADOR JURÍDICO - EFETIVO". 
 A Prefeitura Municipal de Nova Odessa, Estado de São Paulo, convoca os candidatos 
classifi cados do CONCURSO PÚBLICO nº 01/2022, do 02º ao 06º, para o Emprego 
de  PROCURADOR JURÍDICO - EFETIVO, para atribuição de  02 (duas) vagas , 
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  13 de fevereiro de 2023, às 09:00 horas , no Au-
ditório 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 Direito -  cópia autenticada ;
  3-Inscrição na  Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) há no mínimo 06 (seis) 
meses -  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  PROCURADOR JURÍDICO- 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  27/02/2023,  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  01/03/2023.

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 019/2023 
 "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 
classifi cados do CONCURSO PÚBLICO nº 01/2022, do 05º ao 07º, para o Emprego 
de  RECEPCIONISTA - 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 13 de fevereiro de 2023, às 13:30 horas , no Au-
ditório 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  27/02/2023,  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  01/03/2023.

 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
   



Nova Odessa, Sexta-feira, 20 de Janeiro de 2023 Diário Ofi cial do Município de Nova Odessa

O Município de Nova Odessa dá garantia da autenticidade deste 
documento, desde que visualizado através do site 
www.novaodessa.sp.gov.br no link Diário Ofi cial.

Página 3

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 020/2023 
 "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 
classifi cados do CONCURSO PÚBLICO nº 01/2022, do 10º ao 17º, para o Emprego 
de  TÉCNICO DE ENFERMAGEM - EFETIVO, vaga reservada para PCD, para 
atribuição de  05 (cinco) vagas , 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  13 de fevereiro de 2023, às 13:30 horas , no Au-
ditório 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 Certifi cado 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  27/02/2023,  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  01/03/2023.
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 021/2023 
 "DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA 

O EMPREGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM- PCD - EFETIVO". 
A Prefeitura Municipal de Nova Odessa, Estado de São Paulo, convoca a candidata 
classifi cada no CONCURSO PÚBLICO nº 01/2022, classifi cada sob o número 01, 
para o Emprego de  TÉCNICO DE ENFERMAGEM - PCD - EFETIVO,  para atri-
buição, 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  13 de fevereiro de 2023, às 13:30 horas , no Au-
ditório 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 Certifi cado 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 - PCD - 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  27/02/2023,  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  01/03/2023.

 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
   

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 022/2023 
 "DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA 

O EMPREGO DE VICE-DIRETOR-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  VICE-DIRETOR-EFETIVO, para atribuição de  01 (uma) vaga , conforme clas-
sifi cação publicada no "Diário Ofi cial do Município de Nova Odessa", de 12 de julho 
de 2022.

  A  atribuição  será realizada no dia  13 de fevereiro de 2023, às 09:00 horas , no Au-
ditório 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 Especialização 
na Área da Educação -  cópia autenticada ;
  3-Declaração que comprove experiência mínima de 2 (dois) anos como Professor - 
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 01/22 para o 
emprego de  VICE-DIRETOR-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  27/02/2023 , 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  01/03/2023.
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 023/2023 
 "DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA 

O EMPREGO DE FISCAL DE OBRAS E POSTURAS- 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  FISCAL DE OBRAS E POSTURAS - 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  13 de fevereiro de 2023, às 09:00 horas , no Au-
ditório 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 Curso Técnico em Edifi cações-  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  FISCAL DE OBRAS E POSTURAS- 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  27/02/2023,  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  01/03/2023.
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 024/2022 
 "DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA 

O EMPREGO DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA- EFETIVO". 
A Prefeitura Municipal de Nova Odessa, Estado de São Paulo, convoca os candidatos 
classifi cados do CONCURSO PÚBLICO nº 01/2022, do 06º ao 8º, para o Emprego de 
MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - 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  13 de fevereiro de 2023, às 13:30 horas , no Au-
ditório 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-Diploma do Ensino Fundamental Completo -  original e cópia autenticada ;
  3-Carteira Nacional de Habilitação (CNH) - no mínimo Categoria "D" -  cópia au-
tenticada.
  4- Habilitação em Curso Especializado para Condução de Veículos de Emergência 
-   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  MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - 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-
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[?]"

LEIA-SE:

                       " DECRETO Nº 4.629 DE 20 DE OUTUBRO DE 2022

   [?] 

  Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

[?]" 

 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO 
   

 DECRETO Nº 4.648 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022. 
 "Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras 

providências". 
CLAUDIO JOSÉ SCHOODER,  Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado de 
São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do artigo 78, 
Inciso I, e;
CONSIDERANDO  os artigos 42 e 43, § 1º, Inc. I, II, III e IV, §§ 2º, 3º e 4º da Lei 
Federal nº 4.320 de 1.964, que dispõem sobre a abertura de créditos suplementares.
CONSIDERANDO  o artigo 4º, Inc. II da Lei Orçamentária Anual, Lei Municipal nº 
3.479 de 10 de dezembro de 2021.
Decreta:

Art. 1º.  Fica aberto no Orçamento vigente, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Pla-
no Plurianual, um crédito adicional suplementar na importância de R$.19.702.695,18  
(Dezenove Milhões, Setecentos e Dois Mil, Seiscentos e Noventa e Cinco Reais e 
Dezoito Centavos) distribuídos nas seguintes dotações:

dade do procurador.
  Após a atribuição o candidato deverá se apresentar no Departamento de Recursos 
Humanos até o dia  27/02/2023,  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  01/03/2023.

 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
   

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 025/2023 
 "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 
classifi cados do CONCURSO PÚBLICO nº 01/2022, do 08º ao 13º, para o Emprego 
de  AUXILIAR DE SERVIÇOS - EFETIVO, para atribuição de  02 (duas) vagas , 
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  13 de fevereiro de 2023, às 09:00 horas , no Au-
ditório 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  27/02/2023,  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  01/03/2023.

 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
   

 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
   

 ERRATA - PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO 
MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA Nº 938 | QUARTA FEIRA, 

14 DE DEZEMBRO DE 2022. 

ONDE SE LÊ: 

                         " DECRETO Nº 4.627 DE 18 DE OUTUBRO DE 2022

   [?] 

  Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efei-
tos a 18 de outubro de 2022.

[?]"

LEIA-SE:

                      " DECRETO Nº 4.627 DE 18 DE OUTUBRO DE 2022

   [?] 

  Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efei-
tos a 18 de outubro de 2022. 

[?]" 
   

 ERRATA - PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO 
MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA Nº 951 | QUARTA FEIRA, 

11 DE JANEIRO DE 2023. 

ONDE SE LÊ: 

                         " DECRETO Nº 4.629 DE 20 DE OUTUBRO DE 2022

   [?] 

  Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 2º.   O crédito aberto na forma do Art.1º será coberto com recursos provenientes 
de:

Art. 3º.   O crédito aberto na forma do Art. 1º será coberto com recursos provenientes 
de Excesso de Arrecadação:
Total                                R$ 13.285.326,08
Art. 4º.  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
a 09 de dezembro de 2022.

 Nova Odessa, 18 de janeiro de 2023 
 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 PREFEITO MUNICIPAL 
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