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DIÁRIO OFICIAL DE

RICARDO PINHEIRO SANTANA 
Prefeito de Assis

Nº 1760

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO Nº 6.330, DE 19 DE ABRIL 

DE 2013.
   
Dispõe sobre nomeação da Comissão Orga-
nizadora do Concurso Público   nº. 01/2013, 
para provimento de cargos do Quadro de 
Pessoal de Carreira.

RICARDO PINHEIRO SANTANA, Prefeito 
do Município de Assis, no uso de suas 
atribuições legais e considerando a necessi-
dade da realização do Concurso Público nº. 
01/2013, para provimento de 10 (dez) cargos 
de Médicos Pediatras, 10 (dez) cargos de 
Médicos Clínico Geral, 3 (três) cargos de 
Médicos Psquiatras, 10 (dez) cargos de 
Médicos Plantonistas, 01 (um) cargo de 
Médico Neurologista, 03 (três) cargos de 
Médicos Neurocirurgiões (Plantonista), 01 
(um) Cargo de Médico Otorrino, 01 (um) 
cargo de Médico Urologista, 01 (um) cargo 
de Médico Pneumologista, 01 (um) cargo 
de Médico Nefrologista, 01 (um) cargo de 
Médico Cardiologista/Ecocardiografista, 01 
(um)  cargo de Médico Gastro/Endoscopista, 
03 (três) cargos de Médicos Ginecologistas, 
01(um) cargo  Médico Neuropediatra e 01 
(um) cargo de Médico do Trabalho, 

D E C R E T A:
Art. 1º- Fica nomeada a Comissão Or-
ganizadora para realização do Concurso 
Público nº. 01/2013, para provimento dos 
cargos mencionados no preâmbulo, assim 
composta:

Presidente:       Amauri Pinheiro de Góes

Membros: Almir Martinês Moreno
Ângela Maria Machado Major Noronha
Célia Maria dos Santos Barbosa
Cristiani Silvério de Andrade Bussinatti
Denival Carlos da Silva
Etelvina dos Santos Coimbra
José Roberto Brasil Machado
Luciana Aparecida de Moraes
Maria Cristina Vendramel
Neusa Aparecida Duarte
Rafael Lúcio da Silva
Regiane Maria Fernandes Chaves
Ricardo Soares Bergonso
Rodrigo Silva Fracasso
 
Art. 2°- Este Decreto entrará em vigor na 
data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Assis, em 19 de 
Abril de 2013.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal 

DENISE FERNANDES CARVALHO
Secretária Municipal da Saúde

Publicado no Departamento de Admi-
nistração, em 18 de Abril de 2013.

EDITAL Nº 21/2013

          RICARDO PINHEIRO SANTANA, Prefeito do Município de Assis, no uso de suas 
atribuições legais, TORNA PÚBLICO o presente Edital de Abertura do Concurso Público 
nº 01/2013 para preenchimento de cargos do Quadro de Pessoal de Carreira da Prefeitura 
Municipal de Assis, regidos pela Lei nº 2.861/91 – Estatuto dos Funcionários Públicos do 
Município de Assis, Decreto nº 3.321, de 15 de Maio de 1998 e demais preceitos na legislação 
municipal vigente, para atuação na Rede Municipal de Saúde de Assis. 

1- PROFISSIONAL 

1.1- Profissional/Carga Horária/Número de Vagas/Requisitos para a contração /Ven-
cimentos.
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* PNE – Portador de Necessidade Especiais
** Para os cargos de: Médico Plantonista, Médico Psiquiatra Plantonista e Médico Neuro-
cirurgião Plantonista a Distancia, a carga horária semanal será  cumprida conforme escala 
de revezamento.

 
Profissional 

Carga 
Horária 

Semanal ** 

n.º de 
Vagas 

Reserva 
Vagas 
PNE * 

 
Requisitos para 

Contratação 

Referências/ 
Vencimentos 

Médico Pediatra 10 10 01 
- Nível Superior Completo; 
- Registro no CRM 
-Título de Especialista 

Ref. 50 D 
R$ 3.113,39 

Médico Clínico Geral 10 10 01 - Nível Superior Completo; 
- Registro no CRM 

Ref. 50 D 
R$ 3.113,39 

Médico Psiquiatra 
Plantonista 

Mínimo de: 
48 

horas/mês 
03 0 

- Nível Superior Completo; 
- Registro no CRM 
-Título de Especialista 

Valor da Hora 
no mín. de 

2,5% da Ref. 
50 D 

Médico Plantonista 
Mínimo de: 

48 
horas/mês 

10 01 Nível Superior Completo; 
- Registro no CRM 

Valor da Hora 
no mín. de 

2,5% da Ref. 
50 D 

Médico Neurologista 10 01 0 

- Nível Superior Completo; 
- Registro no CRM 
-Título de Especialista 

 

Ref. 50 D 
R$ 3.113,39 

Médico Neurocirurgião 

Plantonista à Distância 

Mínimo de: 

48 horas/ 

mês 

03 0 
- Nível Superior Completo; 
- Registro no CRM 
-Título de Especialista 

Valor da Hora 

no mín. de 

2,5% da Ref. 

50 D 

Médico 

Otorrinolaringologista 
10 01 0 

- Nível Superior Completo; 
- Registro no CRM 
-Título de Especialista 

Ref. 50 D 
R$ 3.113,39 

Médico Urologista 10 01 0 
- Nível Superior Completo; 
- Registro no CRM 
-Título de Especialista 

Ref. 50 D 
R$ 3.113,39 

 
Médico Pneumologista 10 01 0 

- Nível Superior Completo; 
- Registro no CRM 
-Título de Especialista 

Ref. 50 D 
R$ 3.113,39 

Médico Nefrologista 10 01 0 
- Nível Superior Completo; 
- Registro no CRM 
-Título de Especialista 

Ref. 50 D 
R$ 3.113,39 

Médico Cardiologista 

Ecocardiografista 
10 01 0 

- Nível Superior Completo; 
- Registro no CRM 
-Título de Especialista 

Ref. 50 D 
R$ 3.113,39 

Médico 

Gastroenterologista 

Endoscopista 

10 01 0 
- Nível Superior Completo; 
- Registro no CRM 
-Título de Especialista 

Ref. 50 D 
R$ 3.113,39 

Médico Ginecologista 10 03 0 
- Nível Superior Completo; 
- Registro no CRM 
-Título de Especialista 

Ref. 50 D 
R$ 3.113,39 

Médico Neuropediatra 10 01 0 

- Nível Superior Completo; 
- Registro no CRM 
-Título de Especialista 

 

Ref. 50 D 
R$ 3.113,39 

Médico do Trabalho 10 01 0 
- Nível Superior Completo; 
- Registro no CRM 
-Título de Especialista 

Ref. 50 D 
R$ 3.113,39 
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2 .-  REQUISITOS PARA  CONTRATAÇÃO:

2.1- Requisitos comuns a todas as funções:

2.2- Ter sido classificado no Concurso Público, na forma estabelecida neste Edital;

2.3 - Ser brasileiro nato ou naturalizado;

2.4 - Estar inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;

2.5 - Preencher os requisitos mínimos e escolaridade exigida para o cargo;

2.6- Quando do sexo masculino,
  haver cumprido as obrigações para com o  serviço militar;

2.7- Estar quite com a Justiça Eleitoral;

2.8-  Se servidor público, de qualquer esfera de governo, apresentar declaração ex-
pedida pelo órgão competente que comprove a sua situação funcional de ser ocupante de 
cargo ou função; ou declaração de que não exerce nenhum cargo público cuja acumulação 
seja vedada por lei;
2.9 - Não ter sido condenado por crime contra o patrimônio ou administração pública, 
nem ter sido demitido a bem do serviço público em qualquer nível, bem como não registrar 
antecedentes criminais;

2.10- Gozar de boa saúde física; 

2.11- O candidato que não atender qualquer dos itens acima será excluído da lista de 
classificação, perdendo o direito da nomeação.

2,12- Apresentar os documentos necessários exigidos neste Edital originais e cópias 
comuns.

3-  DAS INSCRIÇÕES

3.1-  As inscrições serão realizadas no período de: 24 de abril a 03 de maio de 2.013, 
nos horários das 10h00 às 16h00, no Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria 
Municipal da Saúde, situada na Rua Cândido Mota, n° 48, Vila Central, Assis/SP;

3.2-  O candidato que se julgar amparado pela Lei Municipal nº 4.784, de 08 de maio 
de 2006, deverá apresentar atestado de doação de sangue, com prazo máximo de 30 dias 
da efetiva doação, e pela Lei Municipal nº. 3.953, de 15 de setembro de 2000, (isenção 
da taxa de inscrição por estar desempregado) deverá apresentar a carteira de trabalho 
original com cópia para juntar ao processo bem como declaração de próprio punho que 
está desempregado, sem receber rendimentos e declaração da Secretaria Municipal de 
Assistência Social comprovando a necessidade.
                                                                                     
3.3-  A comprovação da necessidade especial, sua identificação, segundo a Classifi-
cação Internacional de Doenças (CID) e a compatibilidade para o exercício do cargo serão 
previamente atestadas por especialista indicado pelo candidato e exigidas como requisito 
para a inscrição no Concurso Público;

3.4-  O candidato com necessidade especial participará do certame em igualdade de 
condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação 
e aos critérios de aprovação, ao horário, ao local de aplicação, ao tempo de realização das 
provas e à nota mínima exigida para todos os candidatos, sendo-lhe assegurada a acessi-
bilidade ao recinto onde se realizará as provas;

3.5-  O candidato com necessidade especial que, para a realização das provas, 
necessite de tratamento diferenciado em virtude de sua condição, deverá declará-lo em 
documento anexo à ficha de inscrição para que sejam tomadas as providências cabíveis;

3.6-  Para inscrever-se, o candidato ou seu procurador deverá, no ato da inscrição, 
apresentar:

3.6.1-  RG original e cópia comum;

3.6.2-  Certidão de nascimento de filhos menores ou dependentes, original e cópia comum;

3.6.3- Formulário de inscrição preenchido no local;
 3.6.4-  Recolher como taxa de inscrição diretamente no caixa do Banco abaixo: o valor 
de R$ 50,00. (cinquenta reais);

BANCO: 033 (Banco Santander – Agência Assis)

AGENCIA: 0092
CONTA CORRENTE: 45000133-1

3.6.5- Cópia do comprovante bancário da taxa de inscrição;

3.6.6- Para os candidatos Portadores de Necessidades Especiais o atestado médico 
com as especificações do item 3.3;

3.6.7-  Não serão recebidas inscrições por via postal, fax ou internet.

3.6.8-  Em hipótese alguma será devolvido o valor do recolhimento da taxa de inscrição;

3.6.9-  A não apresentação da documentação exigida, ainda que verificada posterior-
mente, eliminará o candidato do certame, anulando todos os atos decorrentes da inscrição;

3.6.10- O candidato é responsável pelas informações prestadas na ficha de inscrição, 
ficando ciente que está de acordo com as exigências e normas previstas neste Edital;

3.6.11- É de inteira responsabilidade do candidato, o acompanhamento das informações 
referentes ao Concurso Público em que se inscreveu. 

3.6.12- No caso de inscrição por procuração, será exigida a entrega do respectivo 
instrumento de mandato, no momento da realização da inscrição, acompanhada de cópia 
autenticada do documento de identidade do candidato e a apresentação da identidade 
do procurador. Deverá ser entregue uma procuração por candidato e esta ficará retida. O 
candidato assumirá as conseqüências de eventuais erros cometidos por seu procurador ao 
efetuar a inscrição.

4-  DA PROVA OBJETIVA

4.1-  O Concurso Público será através de prova objetiva, aplicada para todos os can-
didatos de todos os cargos, sendo de caráter classificatório e eliminatório. A Prova objetiva 
conterá 20 (vinte) questões de múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas, para cada uma 
delas, tendo para cada questão uma única alternativa correta, valendo 05 (cinco) pontos 
cada questão, totalizando 100 pontos.  

4.2 –  As 20 (vinte) questões para todas as especialidades serão elaboradas com base 
na medicina generalista;

4.3-  Será considerado aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 50% (cinquenta 
por cento) dos pontos da maior nota entre os candidatos de acordo com a opção da espe-
cialidade;

4.4-  A prova objetiva dar-se-á no dia: 19 de maio de 2.013, na sala de Treinamento da 
Secretaria Municipal da Saúde de Assis, situada na Rua Cândido Mota, nº 48, Vila Central, 
Assis – SP; às 08h00: para Médico Clínico Geral, e às 19 horas para Médicos: Psiquiatra 
Plantonista, Plantonista, Pediatra, Neurocirurgião Plantonista a Distância, Neurologista (10 
h), Otorrinolaringologista, Urologista, Pneumologista, Nefrologista, Cardiologista/Ecocar-
diografista, Gastroenterologista/Endoscopista, Ginecologista, Neuropediatra e Médico do 
Trabalho.
 
4.5-  Os candidatos deverão comparecer ao local da prova, 30 (trinta) minutos antes 
de seu início, munidos de caneta azul ou preta, Protocolo de Inscrição, Original da Cédula 
de Identidade ou Carteira expedida por Conselho de Classe, apresentando condição de 
leitura com clareza (com foto);

4.6 - Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada;

4.7 - Após às 8h00 e as 19h00 (Horários previsto para realização das provas objetivas) 
não serão permitidos as entradas de nenhum candidato na sala; 

4.8 - A prova escrita terá duração máxima de 2 (duas) horas;

4.9 -  Por motivo de segurança o candidato somente poderá ausentar-se da sala depois 
de decorrida 1 (uma) hora do início da prova;

4.10-  Poderá ser interposto recurso contra questões da prova objetiva nos casos de irre-
gularidade insanável ou preterição de formalidade substancial que possa afetar o resultado, 
mediante pedido devidamente fundamentado ao Presidente da Comissão Organizadora, 
até as 16h00 do dia seguinte à aplicação da prova;

4.11-  No término da prova, o candidato deverá entregar ao Fiscal de sala a folha de 
respostas e o caderno de questões;
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NOTIFICAÇÃO

4.12- O encerramento da prova dar-se-á na presença dos 3 (três) últimos candidatos;

4.13- O candidato poderá levar o gabarito provisório;

4.14- As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com outro  can-
didato, nem utilização de livros, notas, impressos, aparelhos celulares e outros aparelhos 
eletrônicos.  Reserva-se à Comissão Organizadora do Concurso e aos Fiscais o direito de 
excluir do recinto e eliminar do restante das provas, o candidato cujo comportamento for 
considerado inadequado, bem como tomar medidas saneadoras, estabelecer critérios para 
resguardar a execução individual e correta das provas;

4.15-  O gabarito da prova objetiva será disponibilizado no dia seguinte à aplicação da 
prova, no site www.saude.assis.sp.gov.br no link concursos. 

5 -  O CONCURSO  CONSTARÁ DE UMA FASE: 

FASE 1 – Prova Objetiva: A prova Objetiva tem caráter classificatório e eliminatório.

6 – DA AVALIAÇÃO: 

Uma Comissão Organizadora indicada pela Secretária Municipal da Saúde e nomeada pelo 
Prefeito Municipal coordenará e elaborará o Concurso, inclusive avaliação da prova Objetiva. 

7 – DA CLASSIFICAÇÃO:

7.1-  Será seguida criteriosamente a ordem decrescente das notas obtidas da prova 
objetiva para a classificação e eliminação de acordo com o item 4.3 deste edital;

7.2- Como critério de desempate, na hipótese de igualdade de nota, terá preferência, su-
cessivamente, o candidato que obtiver:

1º) idade igual ou superior a 60 anos, conforme estabelece a Lei Federal nº 10.741, de 
1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), sendo considerada, para este fim, a data de 
realização da prova;

2°)  maior número de dependentes menores;

3º)  maior idade, na data de realização da prova 

8- PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS E CLASSIFICAÇÕES:

Será publicado separadamente em listas por especialidades e para os casos de candidatos 
PNE (Portador Necessidades Especiais) a publicação será em lista separada dentro da 
escolha da especialidade, sempre observando-se a ordem de classificação, constando a 
nota final de aprovação;

8.1 – Homologação:

Após divulgação da classificação final dos candidatos, será homologado o referido Concurso; 

9 -  DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1-  Os candidatos aprovados poderão ser nomeados para as vagas existentes, as 
que vagarem em virtude de desistências ou as que forem criadas durante a validade do 
processo;

9.2-  A declaração falsa ou inexata de dados constantes da ficha de inscrição, bem 
como, a apresentação de documentos falsos determinará o cancelamento da inscrição, e 
de todos os atos dela decorrentes, mesmo que verificados posteriormente, sem prejuízo 
das sanções administrativas e penais;

9.3-  O Concurso Público terá validade de 2 (dois) anos a contar da data de sua ho-
mologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração Pública;

9.4-  A divulgação dos resultados, dando publicidade aos atos, será divulgada no site 
da Secretaria Municipal da Saúde: www.saude.assis.sp.gov.br no link concursos, no Diário 
Oficial do Município e nos meios de comunicação utilizados pelo Município, não sendo 
fornecidos quaisquer atestados, certificados ou certidões relativos à classificação;

9.5-  A convocação para nomeação dos candidatos CLASSIFICADOS será realizada de 
conformidade com a necessidade da Administração Municipal e obedecerá rigorosamente 
à ordem de classificação, não gerando o fato da aprovação, direito a nomeação;

9.6- Não serão fornecidos atestados, declarações, certificados ou certidões relativos 

à seleção, classificação ou às notas de candidatos, valendo para tal fim a publicação oficial 
no Diário Oficial do Município e internet pelo site da Secretaria Municipal da Saúde: www.
saude.assis.sp.gov.br no link concursos.

9.7- É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos 
os atos, editais e comunicados referentes a este Concurso, bem como de eventuais e 
instruções específicas para realização do certame.

9.8-  Os candidatos que participarem do Concurso de que trata o presente Edital, serão 
classificados para atuar na Rede Municipal de Saúde.

9.9-  Após a entrega da documentação não será permitida a inclusão de quaisquer 
outros documentos ao prontuário do candidato. 

9.10-  Os candidatos aprovados e classificados que forem convocados para assumir 
suas vagas, deverão apresentar no Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura 
Municipal de Assis, no prazo de 5 (cinco) dias úteis o exame médico.

9.11-  No decorrer do ano, o profissional que, por qualquer motivo, deixar de corresponder 
às expectativas do desenvolvimento das atividades relacionadas, seja no perfil profissional 
ou da Política dos serviços da Rede Municipal de Saúde, por decisão da Secretária Municipal 
da Saúde poderá ser desligado a qualquer tempo; 

9.12-  Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Concurso 
Público.

Prefeitura Municipal de Assis, 22 de abril de 2013.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal de Assis

DENISE FERNANDES CARVALHO
Secretária Municipal da Saúde

NOTIFICAÇÃO Nº 06/2.013.

VALTER SOUZA FILHO, Secretário Municipal de Planejamento, Obras e Serviços, no uso 
de suas atribuições legais, NOTIFICA, os seguintes proprietários, para que no prazo de 
10 (dez)  dias segundo LEI MUNICIPAL, 4.051/01, contados a partir da publicação desta 
NOTIFICAÇÃO, procedam com a limpeza e manutenção dos seguintes imóveis (lotes), sob 
pena de aplicação das penalidades previstas nas leis municipais nº 4175  de  11 de junho 
de  2.002,  e  lei  nº 5.203  de  08 de dezembro de 2.008.     

PROPRIETÁRIO ........................................SETOR ..........QUADRA .....................LOTE
MARIA A. RENSI DE MELO ............................... 01 ................... 003 ........................ 009
JOSÉ FRANCISCO CHELIGA ........................... 01 ................... 003 ........................ 012
LÁZARO DO PATROC. AFONSO ...................... 06 ................... 065  ....................... 003
JOÃO FERNANDES DOS SANTOS .................. 01 ................... 103 ........................ 008
NELSON FOGANHOLI....................................... 05   ................. 269 ........................ 028
ELIANE A. A. COELHO BARBOSA .................... 05 ................... 269 ........................ 037
JOSÉ JOAQUIM DE SANTANA ......................... 02   ................. 199 ........................ 005
ROBERTO CARLOS DOS SANTOS.................. 05 ................... 068 ........................ 019
LENA TOTTI TUCUNDUVA ................................ 02 ................... 318 ........................ 001
DAFRAN EMPR. IMOB. LTDA ........................... 01 ................... 174 ........................ 040
ELMANO ANTUNES DOS REIS ........................ 02 ................... 483 ........................ 020
ANGELA M. PORFIRIO L. COSTA ..................... 02 ................... 483 ........................ 023
ANGELA M. PORFIRIO L. COSTA  .................... 02 ................... 483 ........................ 024
ADEMIR LOPES NOGUEIRA............................. 04 ................... 223 ........................ 024
ALCEU JOSÉ BERMEJO ................................... 03 ................... 025 ........................ 002
FERNANDO AZARIAS DOS SANTOS ............... 02 ................... 484 ........................ 003
GILMAR CAVICHIOLI ......................................... 02 ................... 484 ........................ 007

ASSIS, 18 DE ABRIL DE 2.013

VALTER DE SOUZA FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL
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Deliberação do Conselho Curador
N. 02, de 17 de janeiro de 2013

O Presidente do Conselho Curador da FEMA, no uso de suas atribuições legais, conforme 
deliberação em reunião de 17 de janeiro de 2013, e nos termos do Artigo 12 e Artigo 13, 
Inciso VII do Estatuto n. 10, divulga:

Artigo 1º Posse da Presidência e Vice-Presidência do Conselho Curador da FEMA, com 
mandato de 2 (dois) anos, de 17/01/2013 a 16/01/2015:
Presidente – Ulysses Telles Guariba Netto;
Vice-Presidente – Gerson José Beneli;

Artigo 2º Essa Deliberação entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em 
contrário.

Flávio Herivelto Moretone Eugenio
Presidente do Conselho Curador

PORTARIA N. 001, DE 19 DE ABRIL DE 2013

Nomeia Diretor Executivo

O Presidente da FEMA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Artigo 14, 
Inciso I do Estatuto n. 10, resolve:
ARTIGO 1º Nomear o Senhor Eduardo Augusto Vella Gonçalves, portador da Cédula 
de Identidade – RG 23.348.242-8 – SSP – SP e do CPF n. 204.560.678-33, como Diretor 
Executivo da FEMA.
ARTIGO 2º Estabelecer que o Diretor Executivo não terá remuneração a qualquer título.
ARTIGO 3º Essa Portaria entrará em vigor nesta data, revogando-se a Portaria n. 004, de 
09/04/2012.

Prof. Dr. Ulysses Telles Guariba Netto
Presidente do Conselho Curador

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os fins que se fizerem necessários que ANA ROSA MASCARO NOGUEIRA 
RAMSAUER, portadora do CPF n. 096.186.718-36, é servidora nesta fundação desde 1995, 
sendo que a partir de 01/09/2003 passou a ocupar a função de Supervisor Financeiro da 
Fundação Educacional do Município de Assis (FEMA). Declaramos, ainda, que esse cargo 
é de carreira e não por nomeação, o Diretor Executivo é por nomeação, sendo o que consta 
no Estatuto n. 10 da FEMA (em vigor), Artigo 14.
Declaramos que no Estatuto n. 10, Artigo 27 reza: “A movimentação da conta bancária 
será feita por meio de cheques nominais assinados pelo Diretor Executivo e pelo Chefe da 
Secção Financeira da Fundação.”.
Por ser verdade e se fazer valer a presente declaração, datamos e assinamos abaixo.

Assis, 22 de abril de 2013

Eduardo Augusto Vella Gonçalves
Diretor Executivo

FEMA
Fundação Educacional do Município de Assis
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