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ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO
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RICARDO PINHEIRO SANTANA, Prefeito do Município de Assis, no uso de suas atribuições 
legais, TORNA PÚBLICO o presente Edital de Abertura de Processo Seletivo Simplificado 
nº 03/2015 para a contratação temporária de Médico Plantonista para atuarem na Rede 
Municipal de Saúde no Município de Assis.

 

Classe/Especialidade Requesitos  Nº de 
Vagas 

Carga 
Horária 
mensal 

Referência 
Vencimentos 

MÉDICO 
PLANTONISTA  

Curso Superior Completo 
de Medicina  03 

48 horas no 
mínimo  

 

 
Valor da Hora 

no min.de 2,5 % 
da  ref.  – 50D) 

 

1.  DAS INSCRIÇÕES: 
1.1.  Período de inscrição e local: no dia 19 de fevereiro de 2015, horário das 10:00 horas 

as 16:00 horas, na Secretaria Municipal da Saúde, na sala de Recursos Humanos, 
situada na Rua Cândido Mota,  nº 48, Vila Central – Assis;

1.2.  No ato da inscrição, os candidatos deverão apresentar: RG original e cópia comum, 
Certidão de nascimento de filhos menores ou dependentes, original e cópia comum;

2.  DAS CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO: 
2.1.  Possuir a formação e requisitos exigidos para o exercício profissional respectivo. 
2.2.  Ser brasileiro nato ou naturalizado. 
2.3.  Estar em dia com as obrigações eleitorais. 
2.4.  Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino. 

3.  DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO: 
3.1.  Formulário de inscrição preenchido no local;

4.  DA PROVA OBJETIVA :

4.1.  Data e local da aplicação da prova escrita:
 A prova escrita dar-se-á no dia 22 de Fevereiro de 2.015, às 8 horas, na sala de au-

ditório da Secretaria Municipal da Saúde, situada na Rua Candido Mota, nº 48, Vila 
Central, Assis – SP;

4.2.  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);

4.2.  A prova será composta de 05(cinco) questões, valendo 02 (dois) pontos cada uma, 
na área Específica; 

5.  DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO: 
5.1.  Será seguida criteriosamente a ordem decrescente das notas obtidas na prova objetiva 

para a classificação;

5.2. Como critério de desempate, na hipótese de igualdade de nota, terá preferência, 
sucessivamente, o candidato que obtiver:

1º)  idade igual ou superior a 60 anos, conforme estabelece a Lei Federal nº10.741, de 1º 
de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), sendo considerada, para este fim, a data de 
realização da prova;

2º)  maior número de dependentes, desde devidamente comprovada a situação de depen-
dência e, 

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

  
6.  DO RESULTADO: 
6.1.  O resultado final referente a este processo seletivo será publicado no site da Secretaria 

Municipal da Saúde, site www.saúde.assis.sp.gov.br

7.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
7.1.  Os candidatos aprovados poderão ser contratados para as vagas existentes, e as que 

vagarem;

7.2.  A declaração falsa ou inexata de dados constantes na 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;

7.3.   O prazo de validade deste Processo Seletivo é de 01 (um) ano, a contar da data de 
publicação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período. 

7.4.  Independentemente de sua aprovação/classificação neste Processo Seletivo, não será 
contratado o candidato que tenha sido demitido por justa causa ou exonerado a bem 
do serviço público em vínculos empregatícios anteriores. 

7.5.  Após a validação dos títulos apresentados, o candidato deverá apresentar todos os 
documentos necessários à sua contratação. 

 7.6.  Os candidatos classificados neste processo seletivo deverão aguardar a chamada 
para contratação, que ocorrerá observando rigorosamente a ordem de classificação 
e a existência de vagas para a classe/especialidade. 

7.7.  A apresentação do candidato deverá ocorrer no prazo de até 02 (dois) dias úteis da 
data da convocação. Não comparecendo no prazo, o candidato perderá o direito da 
contratação. 

   Prefeitura Municipal de Assis, 13 de fevereiro de 2015. 

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

DENISE FERNANDES CARVALHO
Secretária Municipal da Saúde

PORTARIA Nº 447 / 2015

MARCIO CORREIA DOS SANTOS, Diretor Presidente da Autarquia Municipal de Esportes 
de Assis,- AMEA. no uso de suas atribuições legais e,
 
RESOLVE:
Art.1º- Fica nomeada a Comissão de Licitação para atuar junto a Autarquia  Municipal de 
Esportes de Assis, assim composta:

Presidente   : Edemir Siqueira Alfredo
Secretário    : Ângela Midori Miyaji Martinho
Membros     : Lílian Cristina Camargo de Brito
       Sonia Aparecida Cardoso
       David Jose Desiró

 Art.2º- No impedimento do Presidente, fica automaticamente designado em 
substituição, o secretário ora nomeado.

 Art. 3º- Fica revogada, em todo seu teor, a Portaria nº 438/2014.  
 
Autarquia Municipal de Esportes de Assis, em 12 de janeiro de 2015.
  

MARCIO CORREIA DOS SANTOS
Diretor Presidente da

AMEA
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Faça sua parte
como um  bom cidadão,
contribua com o Meio Ambiente.
Pilhas, baterias de telefone celular, agendas 
eletrônicas, etc, além de lâmpadas fluorescentes 
(lâmpadas brancas) representam grande risco à 
saúde humana e ao meio ambiente se descartadas 
de maneira inadequada
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PORTARIA  Nº 448/2015

MARCIO CORREIA DOS SANTOS, Diretor 
Presidente da Autarquia Municipal de Es-
portes de Assis, no uso de suas atribuições 
legais e,

Considerando o disposto na Lei Federal nº 
10.520, de 17 de julho de 2002;

Considerando o Decreto Municipal nº 5.456, 
de 07 de janeiro de 2.008, que regulamen-
tou, no âmbito do Município de Assis, a 
utilização da modalidade de licitação deno-
minada Pregão, para aquisição de bens e 
serviços comuns;

Considerando, ainda, que a licitação na 
modalidade pregão é juridicamente condi-
cionada aos princípios básicos da legali-
dade, impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório do julgamento objetivo e dos 

quais lhe são correlatos;

RESOLVE:
Art. 1º - Designar Pregoeiros Oficiais e Equi-
pe de Apoio, conforme relacionado abaixo:

I –  Pregoeiro Oficial
Edemir Siqueira Alfredo
 
II – Equipe de Apoio
David Jose Desiro
Carlos Lacerda da Silva
Lílian Cristina Camargo de Brito
Sonia Aparecida Cardoso
Edmo Jose de Carvalho
Ivani Ribeiro Messias
Katia Cristina Valentin Peitl

Autarquia Municipal de Esportes de Assis, 
em 12 de janeiro de 2015.

MARCIO CORREIA DOS SANTOS
Diretor Presidente da

AMEA


