
LEI Nº 5.987, DE 23 DE FEVEREIRO DE 
2015.

Proj. Lei nº 66/2014 – Autoria: Vereador João 
da Silva Filho 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da inserção 
do intérprete da Língua Brasileira de Sinais 
(LIBRAS), em todos os eventos públicos 
oficiais do Município de Assis.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS:
 Faz saber que a Câmara Municipal de Assis 
aprova e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º-  Todos os eventos públicos oficiais 
realizados no Município de Assis deverão 
contar com intérprete da Língua Brasileira 
de Sinais (LIBRAS), reconhecida pela Lei nº 
10.436, de 24 de abril de 2002.

Art. 2º-  O objetivo desta lei é garantir 
mecanismos de ampliação da inclusão so-
cial das pessoas surdas ou com deficiência 
auditiva.

Art. 3º-  As despesas decorrentes da 
execução desta lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias.

Art. 4º-  O Poder Executivo e o Poder 
Legislativo, em suas próprias alçadas, re-
gulamentarão o disposto nesta Lei em até 
30 (trinta) dias, a contar de sua entrada em 
vigor.

Art. 5º-   Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação.

Art. 6º-  Revogam-se as disposições em 
contrário.
 
 Prefeitura Municipal de Assis, em 
23 de fevereiro de 2015.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e 

Administração
Publicada no Departamento de Admi-
nistração, em 23 de fevereiro de 2015.

LEI Nº 5.988, DE 23 DE FEVEREIRO DE 
2015.

Proj. Lei nº 148/2014 – Autoria: Vereador 
José Luiz Garcia

Dispõe sobre denominação de área verde 
“David Gonçalves de Souza” à área verde 

localizada às margens da linha férrea na 
Rua Dr. Antonio S. Figueiredo, no Jardim 
Aeroporto.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS:
Faz saber que a Câmara Municipal de Assis 
aprova e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º-  A Área Verde localizada às mar-
gens da linha férrea, na Rua Dr. Antonio S. 
Figueiredo, no Jardim Aeroporto, passa a 
denominar-se Área Verde “David Gonçalves 
de Souza”.

Art. 2º-  A placa indicativa do nome da 
área verde deverá ser fixada no prazo de 60 
(sessenta) dias, contados da promulgação 
da presente Lei, conforme o que dispõe a 
Lei nº 095, de 10 de agosto de 1.992.

Art. 3º-  As despesas decorrentes com 
a execução da presente Lei correrão por 
conta de dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas se necessário.

Art. 4º-  Esta Lei entrará em vigor na data 
de sua publicação.

Art. 5º-  Revogam-se as disposições em 
contrário. 
 
 Prefeitura Municipal de Assis, em 
23 de fevereiro de 2015.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e 

Administração
Publicada no Departamento de Admi-
nistração, em 23 de fevereiro de 2015.

LEI Nº 5.989, DE 23 DE FEVEREIRO DE 
2015.

Proj. Lei nº 176/2014 – Autoria: Vereador 
Thiago Hernandes de Souza Lima

Institui no Calendário Oficial do Município o 
“Dia da Ordem das Filhas de Jó”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS:
Faz saber que a Câmara Municipal de Assis 
aprova e ele sanciona a seguinte Lei:
 
Art. 1º-  Fica instituído no Calendário Ofi-
cial do Município o “Dia da Ordem das Filhas 
de Jó”, a ser comemorado, anualmente, no 
dia 09 de março.

Art. 2º-  Esta Lei entrará em vigor na data 
de sua publicação.

Art. 3º-  Revogam-se as disposições em 
contrário. 
 
 Prefeitura Municipal de Assis, em 
23 de fevereiro de 2015.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e 

Administração
Publicada no Departamento de Admi-
nistração, em 23 de fevereiro de 2015.

LEI Nº 5.990, DE 23 DE FEVEREIRO DE 
2015.

Proj. Lei nº 109/2014 – Autoria: Prefeito 
Municipal Ricardo Pinheiro Santana

Autoriza o Poder Executivo a celebrar 
Convênio e Aditamentos com a Fundação 
Futuro – Projeto “Legião Mirim”, objetivando 
a fiscalização do uso das vias e logradouros 
públicos pertencentes ao Sistema de Esta-
cionamento Rotativo Controlado, denomi-
nado “Zona Azul”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS:
Faço saber que a Câmara Municipal de 
Assis aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º- Fica o Poder Executivo Municipal 
autorizado a celebrar Termo Convênio e Adi-
tamentos com a Fundação Futuro – “Projeto 
Legião Mirim”, objetivando a fiscalização do 
uso das vias e logradouros públicos per-
tencentes ao Sistema de Estacionamento 
Rotativo Controlado, denominado “Zona 
Azul”.

§ 1º-  O presente Convênio será cele-
brado de conformidade com a minuta de 
Termo de Convênio, que fica fazendo parte 
integrante da presente Lei.

§ 2º-  O Convênio terá vigência de cinco 
anos, contados da data da assinatura do 
respectivo termo.

Art. 2º-  Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação.

Art. 3º- Revogam-se as disposições em 
contrário.
 
 Prefeitura Municipal de Assis, em 
23 de fevereiro de 2015.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e 

Administração
Publicada no Departamento de Admi-
nistração, em 23 de fevereiro de 2015.

LEI Nº 5.991, DE 23 DE FEVEREIRO DE 
2015.

Proj. Lei nº 123/2014 – Autoria: Vereador 
Arlindo Alves de Sousa

Institui, no âmbito do Município, a Rede de 
Atenção às Pessoas com Psoríase.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS:
Faz saber que a Câmara Municipal de Assis 
aprova e ele sanciona a seguinte Lei:
 
Art. 1º-   Fica instituída, no âmbito do 
Município de Assis, a rede de atenção às 
pessoas com psoríase.

Art. 2°-  A rede ora instituída tem por 
finalidade a atenção de forma integral às 
pessoas com psoríase, em todos os pontos 
de atenção, realizando ações de promoção, 
proteção da saúde, prevenção de agravos, 
diagnóstico, tratamento, reabilitação, redu-
ção de danos e manutenção da saúde.

Art. 3º-  São objetivos da rede de atenção 
às pessoas com psoríase:

I-  fortalecer o cuidado integral às 
pessoas com psoríase em todos os pontos 
da rede de atenção à saúde, com a efe-
tivação de modelo de atenção de caráter 
multiprofissional, centrado no usuário e 
baseado em suas necessidades de saúde;

II- desenvolver atividades que visem 
a aquisição de conhecimentos e ao desen-
volvimento de competências e habilidades 
das equipes de saúde, ampliando a rede de 
profissionais sensibilizados, capacitados e 
aptos ao cuidado integral de pessoas com 
psoríase;

III- disseminar para a população 
informações sobre a psoríase (sintomas, 
tratamento, quais os locais de atendimento 
e como acessá-los, entre outras possibilida-
des).

Art. 4º-  A Secretaria Municipal da Saúde 
expedirá normas e orientações necessárias 
ao cumprimento do disposto nesta lei.
 
Art. 5º-  As despesas decorrentes com a 
execução desta Lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplemen-
tadas se necessário.
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Art. 6º-  Esta Lei entrará em vigor na data 
de sua publicação.

Art. 7º-  Revogam-se as disposições em 
contrário. 
 
 Prefeitura Municipal de Assis, em 
23 de fevereiro de 2015.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e 

Administração
Publicada no Departamento de Admi-
nistração, em 23 de fevereiro de 2015.

DECRETO Nº 6.687, DE 20 DE 
FEVEREIRO DE 2015.

   
Dispõe sobre nomeação da Comissão Orga-
nizadora dos Concursos Públicos             nº 
02 e nº 03/2015, 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 neces-
sidade da realização de concursos públicos 
para provimento de cargos do quadro de 
pessoal de carreira que se encontram vagos, 
necessitando de reposição urgente na Rede 
Municipal de Saúde de Assis, nos termos do 
Ofício/GAB/SMS nº 092/2015;

Considerando que para tanto, referidos 
processos de Concursos Públicos, serão 
organizados na seguinte conformidade: 
Concurso Público nº 02/2015, para os car-
gos de Médico Pediatra e Médico Clínico 
Geral; e, Concurso Público de nº 03/2015, 
para os cargos de Auxiliar de Saúde Bucal e 
Auxiliar de Enfermagem - Estratégia Saúde 
da Família; 

DECRETA:

Art. 1º- Fica nomeada a Comissão Or-
ganizadora para realização dos Concursos 
Públicos nº 02 e nº 03/2015, para provimento 
dos cargos mencionados acima, assim 
composta:

Presidente:       Neusa Aparecida Duarte

Membros: Amanda Maílio Santana
                           Almir Martinês Moreno
 Amauri Pinheiro de Goes
 Ângela Maria Machado Major 

Noronha
Célia Maria dos Santos Barbosa
Cristiani Silvério Bussinatti
Denival Carlos da Silva
Eduardo Augusto Paiva
José Roberto Brasil Machado
 
Art. 2°- Este Decreto entra em vigor na 
data de sua publicação.

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

              Prefeitura Municipal de Assis, em 
20 de Fevereiro de 2015.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal 

DENISE FERNANDES CARVALHO
Secretária Municipal da Saúde

Publicado no Departamento de Admi-
nistração, em 20 de fevereiro de 2015.
Esta publicação prevalece sobre a do 

dia 20.02.15

DECRETO Nº 6.688, DE 23 DE  
FEVEREIRO DE 2015.

Substitui membro da Junta Administrativa 
de Recursos de Infrações – JARI.

RICARDO PINHEIRO SANTANA, Prefeito 
do Município de Assis, no uso de suas atri-
buições legais e considerando que mediante 
a Lei Municipal nº 3.824, de 04 de Agosto de 
1.999, foi criada a Junta Administrativa de 
Recursos de Infrações – JARI, junto ao De-
partamento Municipal de Trânsito de Assis;

Considerando que o Decreto 6.541, de 27 
de junho de 2014, nomeou os membros 
da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI, 

DECRETA:
Art. 1º -  Fica substituído membro da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações 
– JARI, com mandato de 27 de Junho de 
2.014 a 26 de Junho de 2015, na seguinte 
conformidade:

I-  Representante indicado pelo 
Prefeito Municipal de Assis:
                       
Francisco Vieira da Silva

Art. 2º-  Este Decreto entrará em vigor na 
data de sua publicação.

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

               Prefeitura Municipal de Assis, em 
23 de fevereiro de 2015.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e 

Administração
Publicado no Departamento de Admi-
nistração, em 23 de fevereiro de 2015. 

EDITAL Nº 21/2015

RICARDO PINHEIRO SANTANA, Prefeito do Município de Assis no uso de suas atribui-
ções legais, torna público o presente Edital para dar conhecimento da CLASSIFICAÇÃO 
dos Candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado nº 03/2015, aberto através do 
Edital nº19/2015, para Contratação temporária de Médico Plantonista, para atuarem na 
Rede Municipal de Saúde de Assis, como segue: 
 

Nº INSCRIÇÃO RG CLASSIFICAÇÃO 
01 24.926.941-7 1º 

03 47.565.224-1 2º 

02 46.188.785-X 3º 

Prefeitura Municipal de Assis, em 25 de fevereiro de 2015.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

DENISE FERNANDES CARVALHO
Secretária Municipal da Saúde

EDITAL Nº 22/2015
 
                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 02/2015 para preenchimento de cargo 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. DOS CARGOS: 
1.1- Profissional/Carga Horária/Número de Vagas/Requisitos para a contração /Ven-
cimentos.

 
Profissional 

Carga 
Horária 

Semanal  

n.º de 
Vagas 

 
Requisitos para 

Inscrição e Contratação 

Referências/ 
Vencimentos 

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

Ref. 50 D 
R$ 3.315,76 

Médico Clínico Geral 10 02 - Nível Superior Completo; 
- Registro no CRM 

Ref. 50 D 
R$ 3.315,76 

 

1.2. As atribuições de todos os cargos se encontram no anexo I deste Edital.

2 -  REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO:

2.1- Requisitos comuns a função:

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.

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

2.11- Apresentar os documentos necessários exigidos neste Edital originais e cópias 
comuns.

3-  DAS INSCRIÇÕES

3.1-  As inscrições serão realizadas no período de 02 a 06 de MARÇO de 2.015, no 
horário 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-  PARA INSCREVER-SE, O CANDIDATO OU SEU PROCURADOR DEVERÁ NO 
ATO DA INSCRIÇÃO APRESENTAR:

3.4-  RG original e cópia comum;

3.5 - Para o Pediatra, Título de Especialidade em Pediatria
  
3.6 - CRM original e cópia comum;

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

3.8 - Formulário de inscrição preenchido no local;

3.9 -  Recolher como taxa de inscrição diretamente no caixa do Banco abaixo, o valor 
de  R$ 50,00 (cinquenta reais)

BANCO DO BRASIL - Assis
AGÊNCIA: 223-2

CONTA CORRENTE: 44 440 -5

3.10 -  Cópia do comprovante bancário da taxa de inscrição;

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

3.12-     Em hipótese alguma será devolvido o valor do recolhimento da taxa de inscrição.

3.13-    A não apresentação da documentação exigida, ainda que verificada posteriormente, 
eliminará o candidato do certame, anulando todos os atos decorrentes da inscrição.

3.14- 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.

3.15- 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, sendo de caráter classificató-
rio e eliminatório. A Prova objetiva conterá 25 (vinte e cinco) questões de múltipla escolha, 
com 04 (quatro) alternativas, para cada uma delas, tendo para cada questão uma única 
alternativa correta, valendo 04 (quatro) pontos cada questão, totalizando 100 pontos.  

4.2 -   As questões serão divididas na seguinte forma: Conterão 05 questões na área 
de informática, 05 questões na área do Sistema Único de Saúde e 15 questões na área 
específica.

4.3 -  Para aprovação: será considerado aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 
50% (cinquenta por cento) dos pontos da maior nota entre os candidatos que realizaram a 
prova objetiva de acordo com a especialidade. 

4.4 -   O conteúdo programático para as provas objetivas para todos os cargos se en-
contra no anexo II deste Edital.

4.5 -  As provas objetivas serão aplicadas no dia: 22 de março de 2.015,   às 08h00, na 
sala de Treinamento da Secretaria Municipal da Saúde de Assis, situada na Rua Cândido 
Mota, nº 48, Vila Central, Assis – SP. 

4.6 -  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, CRM ou Carteira de Motorista, apresentando condição de leitura com clareza 
(com foto).

4.7 - Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada.

4.8 - Após às 8h00 (Horário previsto para realização das provas objetivas) não será 
permitida a entrada de nenhum candidato na sala. 

4.9 - A prova escrita terá duração máxima de 3 (três) horas.

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

4.11-  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.

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

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

4.14- O candidato poderá levar o gabarito provisório.

4.15- 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.

4.16-  O gabarito das respostas das questões 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 ÚNICA FASE - Prova Objetiva: tem caráter classifi-
catório e eliminatório.

6 -       DA ORGANIZAÇÃO: 

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, 
sucessivamente, 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 filhos dependentes menores;

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

8 -     PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS E CLASSIFICAÇÕES:

Serão publicados separadamente em listas por especialidades, sempre observando - se a 
nota final e a ordem de classificação.

8.1 - HOMOLOGAÇÃO:

Após divulgação dos resultados das notas e classificação final dos candidatos, será homo-
logado o referido Concurso. 

9 -  DISPOSIÇÕES GERAIS
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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 feita 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 relativas 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 relativas 
ao concurso, 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 instruções 
específicas para realização do certame.

9.8-  Os candidatos que participarem do Concurso de que trata o presente Edital, serão 
nomeados para atuar Rede Municipal de Saúde da Secretaria Municipal da Saúde de Assis.

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 documentos exigidos na admissão no Departamento de 
Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Assis, no prazo de 3 (três) dias úteis. Exceto 
o exame médico, que será agendado pelo Departamento de Gestão da PMA.

9.11- O candidato deverá gozar de boa saúde física, comprovadas por avaliação   médica.

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

Prefeitura Municipal de Assis, 25 de fevereiro de 2015.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal 

DENISE FERNANDES CARVALHO
Secretária Municipal da Saúde

ANEXO I

DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS:

MÉDICO. (Pediatra e Clínico Geral):

1) Realizar história clínica, evolução e prescrição dos pacientes sob sua responsa-
bilidade;
2) Propor as indicações de intervenções ao médico supervisor, segundo as normas 
da unidade;
3) Realizar procedimentos segundo as normas estabelecidas, quando se tratar de 
especialidade;
4) Atender ao paciente em nível de ambulatório para diagnóstico e tratamento;
5) Solicitar necropsia quando necessário;
6) Participar de programas de ensino colaborando principalmente com o programa 
de residência médica;
7) Atuar como consultor para enfermagem e serviços técnicos quando necessário;
8) Atualizar a realização de exames complementares e ditar a conduta terapêutica;
9) Informar ao médico – supervisor os casos novos;
10) Realizar resumo de alta dos pacientes;
11) Seguir as normas estabelecidas pela unidade;
12) Participar das reuniões clínicas, anatomoclínicas, anatomopatológicas e admi-
nistrativas;

13) Colaborar na elaboração de material para as sessões científicas;
14) Cumprir as normas e os regulamentos da Secretaria Municipal da Saúde.

ANEXO II

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

MÉDICOS

Área de Informática: Noções de Informática; Sistema operacionais Windows XP e Windows 
7, Microsoft Office 2007 e 2010 (Word/Excel 2007 e 2010); Ferramentas e aplicações de 
informática; Conceitos de Internet, Intranet, Correio Eletrônico e Procedimentos para reali-
zação de cópia de segurança (backup).

Área de Saúde Pública – SUS: Constituição de 1988 (artigos 196 a 200); Lei 8.080, de 19 
de setembro de 1990; Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990; Lei Complementar nº 141, 
de 13 de janeiro de 2012; Norma Operacional Básica – NOB 1991, 1993 e 1996; Norma 
Operacional de Assistência à Saúde – NOAS 2001 e 2002; Portaria nº 399, de 22 de fevereiro 
de 2006 – Divulga as Diretrizes Operacionais do referido Pacto; Decreto de 28 de junho de 
2011 – Regulamenta a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990. 

Área Específica: (de acordo com as especialidades)

         EDITAL Nº 23/2015

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 03/2015 
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. DOS CARGOS: 
1.1- Profissional/Carga Horária/Número de Vagas/Requisitos para a contração /Ven-
cimentos.

 
Profissional 

Carga 
Horária 

Semanal  

n.º de 
Vagas 

 
Requisitos para Inscrição e 

Contratação 

Referências/ 
Vencimentos 

Aux. de Enfermagem da 
Estratégia Saúde da 

Família 
40 1 

- Nível Médio Completo; 
- Diploma de Formação do 
Curso de Aux. de 
Enfermagem; 

- Registro no COREN. 

Ref. 20 J 
R$ 986,23 

Auxiliar de Saúde Bucal 40 2 

- Nível Médio Completo  
- Certificado de Conclusão do 
Curso de Auxiliar de Saúde 
Bucal 

20-K 
R$ 1.029,66 

 

1.2. As atribuições de ambos os cargos se encontram no anexo I deste Edital.

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

2.11- Apresentar os documentos necessários exigidos neste Edital originais e cópias 
comuns.

3-  DAS INSCRIÇÕES

3.1-  As inscrições serão realizadas no período de 05 e 06 de MARÇO de 2.015, 
no horário 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 -  PARA INSCREVER-SE, O CANDIDATO OU SEU PROCURADOR DEVERÁ NO 
ATO DA INSCRIÇÃO APRESENTAR:

3.3.1-  RG original e cópia comum;

3.3.2 - Para o cargo de Auxiliar de Saúde Bucal, apresentar os originais e cópias dos certi-
ficados ou documentos de conclusões do ensino médio e do curso Auxiliar de Saúde Bucal;

3.3.3 - Para o cargo de Auxiliar de Enfermagem (ESF), apresentar os originais e cópias dos 
certificados ou documentos de conclusões do ensino médio, curso Auxiliar de Enfermagem 
e registro no COREN;

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

3.3.5- Formulário de inscrição preenchido no local;

3.3.6-  Recolher como taxa de inscrição diretamente no caixa do Banco abaixo: o valor 
de R$ 30,00 (trinta reais):

BANCO DO BRASIL - Assis
AGENCIA: 223-2

CONTA CORRENTE: 44 440 -5

3.3.7- Cópia do comprovante bancário da taxa de inscrição;

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

3.3.9-   Em hipótese alguma será devolvido o valor do recolhimento da taxa de inscrição.

3.3.10- A não apresentação da documentação exigida, ainda que verificada posteriormente, 
eliminará o candidato do certame, anulando todos os atos decorrentes da inscrição.

3.3.11- 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.

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

3.3.13- 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 
candidatos em ambos os cargos, sendo de caráter classificatório e eliminatório. A Prova 
objetiva conterá 25 (vinte e cinco) questões de múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas, 
para cada uma delas, tendo para cada questão uma única alternativa correta, valendo 04 

(quatro) pontos cada questão, totalizando 100 pontos.  

4.2 -  Para o cargo de Aux. de Enfermagem (ESF). As questões serão divididas na 
seguinte forma: Conterão 05 questões na área de português de nível médio, 05 questões 
na área de informática, 05 questões na área do Sistema Único de Saúde e 10 questões 
na área específica (ESF e prática de Enfermagem). 

4.3 -  Para o cargo de Auxiliar de Saúde Bucal. As questões serão divididas na seguinte 
forma: Conterão 05 questões na área de português de nível médio, 05 questões na área 
de informática, 05 questões na área do Sistema Único de Saúde e 10 questões na área 
específica. 
 
4.4 -  Para ambos os cargos serão considerados aprovados os candidatos que obti-
verem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do valor máximo da prova (100 pontos).

4.5 -   O conteúdo programático para as provas objetivas para ambos os cargos se 
encontra no anexo II deste Edital.

 4.6 -   A prova objetiva para ambos os cargos, será no dia 22 de março de 2015, às 
08h00, na FEMA – Fundação Educacional de Assis, Bloco IX, situada na Avenida Getúlio 
Vargas, nº 1200, Vila Nova Santana, Assis – SP (próximo à Rodoviária).

4.7 -  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 de Motorista, apresentando condição de leitura com clareza (com 
foto).

4.8 - Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada.

4.9 - Para todos os cargos, após as 8h00 (Horário previsto para realização das provas 
objetivas) não será permitida a entrada de nenhum candidato na sala. 

4.10 - A prova escrita terá duração máxima de 3 (três) horas.

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

4.12-  Poderá ser interposto recurso contra questões da prova objetiva nos casos 
de irregularidade 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.

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

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

4.15- O candidato poderá levar o gabarito provisório.

4.16- 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.

4.17-  Os gabaritos das respostas das questões das provas objetivas serão disponi-
bilizados no dia seguinte à aplicação da prova, no site www.saude.assis.sp.gov.br no link 
concursos. 

5 - PARA AMBOS OS CARGOS DESTE EDITAL O CONCURSO CONSTARÁ DE ÚNICA 
FASE - 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 4.4 deste edital.

7.2- Como critério de desempate, na hipótese de igualdade de nota, terá preferência, 
sucessivamente, o candidato que obtiver:
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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 filhos dependentes menores;

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

8 -     PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS E CLASSIFICAÇÕES:

Será publicado separadamente em listas por cargos, sempre observando - se a ordem de 
classificação, constando a nota final de aprovação.

8.1 – HOMOLOGAÇÃO:

Após divulgação das notas e classificações finais 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 feita 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 relativas 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 relativas 
ao concurso, 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 nomeados 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- O candidato deverá gozar de boa saúde física, comprovadas por avaliação médica. 

9.11- Os candidatos aprovados e classificados que forem convocados para assumir 
suas vagas, deverão apresentar documentos exigidos na admissão no Departamento de 
Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Assis, no prazo de 3 (três) dias úteis. Exceto 
o exame médico, que será agendado pelo Departamento de Gestão da PMA.

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

Prefeitura Municipal de Assis, 25 de fevereiro de 2015.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal 

DENISE FERNANDES CARVALHO
Secretária Municipal da Saúde

ANEXO I

DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS:

a)   Orientar os pacientes sobre higiene bucal;
b)   Marcar consultas;  
c)   Preencher e anotar fichas clínicas;
d)   Manter em ordem arquivo e fichário;
e)   Revelar e montar radiografias intra - orais;
 f)   Preparar o paciente para o atendimento;
 g)  Auxiliar no atendimento ao paciente;
 h)  Instrumentar o Cirurgião Dentista;
 i)   Promover o isolamento do campo operatório;
 j)   Manipular materiais de uso odontológico;
 k)  Confeccionar modelos em gesso;
 l)   Aplicar métodos preventivos para controle da cárie dental e
 m) Proceder à conservação e à manutenção do equipamento odontológico.                  

AUXILIAR DE ENFERMAGEM – (ESF)
1- Participar das atividades de assistência básica realizando procedimentos regulamentados 
no exercício de sua profissão na Unidade Saúde da Família e, quando indicado ou neces-
sário, no domicílio e/ ou nos demais espaços comunitários (escolas, Associações e etc.);
2- Realizar ações de educação em saúde a grupos específicos e a famílias em situação 
de risco, conforme planejamento da equipe;
3- Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento 
da USF;
4- De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica estabelecida na Legislação vigente 
e demais legislações que vierem a regulamentar a profissão.

ANEXO II

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

AUX. DE ENFERMAGEM PARA A ESF

Português - Concordância: Nominal e Verbal; Ortografia: Acentuação Gráfica, Emprego 
das Letras e Pontuação.

Área de Informática: Noções de Informática; Sistema operacionais Windows XP e Windo-
ws 7, Microsoft Office 2007 e 2010 (Word/Excel 2007 e 2010); Ferramentas e aplicações 
de informática; Conceitos de Internet, Intranet, Correio Eletrônico e Procedimentos para 
realização de cópia de segurança (backup).

Área de Saúde Pública – SUS: Constituição de 1988 (artigos 196 a 200); Lei 8.080, de 19 
de setembro de 1990; Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990; Lei Complementar nº 141, 
de 13 de janeiro de 2012; Norma Operacional Básica – NOB 1991, 1993 e 1996; Norma 
Operacional de Assistência à Saúde – NOAS 2001 e 2002; Portaria nº 399, de 22 de fe-
vereiro de 2006 – Divulga as Diretrizes Operacionais do referido Pacto; Decreto de 28 de 
junho de 2011 – Regulamenta a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990.

Área Específica: Saúde Coletiva: Sistema Único de Saúde (SUS); EACS  - Estratégia de 
Agentes Comunitários de Saúde; ESF - Estratégia de Saúde da Família; Equipe do Estra-
tégia Saúde da Família; Atribuições da equipe e do auxiliar de enfermagem; Abordagem 
familiar; As práticas de trabalho da equipe do ESF;  Legislação e Portarias; Prevenção e 
Promoção a Saúde; Práticas de Enfermagem.

AUX. DE SAÚDE BUCAL

Português - Concordância: Nominal e Verbal; Ortografia: Acentuação Gráfica, Emprego 
das Letras e Pontuação.

Área de Informática: Noções de Informática; Sistema operacionais Windows XP e Windo-
ws 7, Microsoft Office 2007 e 2010 (Word/Excel 2007 e 2010); Ferramentas e aplicações 
de informática; Conceitos de Internet, Intranet, Correio Eletrônico e Procedimentos para 
realização de cópia de segurança (backup).

Área de Saúde Pública – SUS: Constituição de 1988 (artigos 196 a 200); Lei 8.080, de 19 
de setembro de 1990; Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990; Lei Complementar nº 141, 
de 13 de janeiro de 2012; Norma Operacional Básica – NOB 1991, 1993 e 1996; Norma 
Operacional de Assistência à Saúde – NOAS 2001 e 2002; Portaria nº 399, de 22 de fe-
vereiro de 2006 – Divulga as Diretrizes Operacionais do referido Pacto; Decreto de 28 de 
junho de 2011 – Regulamenta a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990.

Área Específica do Cargo.
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A Comissão Municipal Organizadora para Coordenar o Processo Seletivo e de Atribuição          
para Concessão de Bolsas de Estudos sob forma de estágio, no uso de suas atribuições 
legais          conforme Decreto Municipal nº 6.666/2015, torna pública a 2ª sessão de atribui-
ção para preenchimento de vagas de Bolsista Estagiário do ano de 2015, que acontecerá 
na seguinte conformidade:

DIA: 26/02/2015

HORÁRIO: 14H30
CURSOS: FISIOTERAPIA / NUTRIÇÃO / PEDAGOGIA / PSICOLOGIA

HORÁRIO: 15H30
CURSOS:      ANÁLISE DE SISTEMAS / CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO / ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO / PROCESSAMENTO 
DE DADOS /                TÉCNICO EM INFORMÁTICA

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
(AV. GETÚLIO VARGAS, 740, VILA NOVA SANTANA, ASSIS-SP)

VAGAS PARA ATRIBUIÇÃO

FISIOTERAPIA / NUTRIÇÃO / PEDAGOGIA / PSICOLOGIA: 10 VAGAS
Nº NOME RG OBSERVAÇÃO
10 JULIA PALMEZAN RIBEIRO DE MACHADO 48.493.293-7 DECLINOU NA          1ª ATRIBUIÇÃO
22 FELIPE NAVARRO 47.098.198-2 DECLINOU NA          1ª ATRIBUIÇÃO
24 JOSE GUILHERME NOGUEIRA PASSARINHO 45.717.976-4 DECLINOU NA          1ª ATRIBUIÇÃO
33 LETICIA PEREIRA DELFINO 35.718.965-6 DECLINOU NA          1ª ATRIBUIÇÃO
34 ANA BEATRIZ AMERICO 40.894.684-2 DECLINOU NA          1ª ATRIBUIÇÃO
35 JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS 44.098.355-1 DECLINOU NA          1ª ATRIBUIÇÃO
48 MARIA EDUARDA DE MATTOS VERNINI 48.778.059-0 -
49 JÉSSICA LACERDA SILVA 40.152.539-9 -
50 TACIANA DE CARVALHO OLIVEIRA 35.422.421-9 -
51 INGRID SALGUEIRO JARANDILHA DA SILVA 38.470.369-0 -
52 JÚLIA DANIEL BORGES FONSECA 39.367.737-0 -
53 BRUNA VEZENFATI GARCIA 37.121.616-3 -
54 JULIANA MENDES NUNES DA SILVA 50.984.253-6 -

FISIOTERAPIA / NUTRIÇÃO / PEDAGOGIA / PSICOLOGIA (CONT.)
Nº NOME RG OBSERVAÇÃO
55 QUEILA OMENA PEREIRA 29.069.998-8 -
56 RODRIGO GODOI DE SOUZA 41.241.332-2 -
57 MARCELA LUIZA DA SILVEIRA 44.642.953-3 -
58 LUCAS NISHIAMA DO VALLE 47.848.267 -
59 GIOVANNA CRISTINA FOGAÇA 48.623.401-0 -
60 GABRIELA EMERY SACHSE DO CARMO 49.337.089-4 -
61 LUIS PEDRO ROSA DA SILVA 49.553.117-0 -
62 YAN DUARTE AYRES 40.568.886-6 -
63 ISABELLE YUMI AKAMINE 37.329.549-2 -
64 LETÍCIA COSTA DE LÉOS 48.544.917-1 -
65 MARCELA QUINTILIANO 40.094.819-9 -
66 JÚLIA DE HARO PELIZZER 45.589.461-9 -
67 JONATHAN DO PRADO NUNES 43.513.012-2 -

ANÁLISE DE SITEMAS / CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO / ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO / PROCESSAMENTO DE DADOS / 
TÉCNICO EM INFORMÁTICA: 02 VAGAS
Nº NOME RG OBSERVAÇÃO
9 FELIPE ROBERT DA SILVA 47.610.135-9 -
10 EMÍLIA BARREIRO KUSAI 47.092.554-1 -
11 HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA 48.626.642-4 -
12 JULIANA FRANCINI GOMES 44.656.282-8 -

Assis, 24 de fevereiro de 2015.

COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO

 

ÓRGÃO DE PROTEÇÃO EDEFESA DO CONSUMIDOR

O PROCON ASSIS, Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor,
atendendo as reivindicações dos consumidores do Município de Assis,

informa o novo horário de atendimento ao público.

Das 08h as 11h 
Das 13h as 16h

Rua Benjamin Constant, 33
Pavimento Térreo -  Salas 07 e 08

Assis-SP – CEP 19.806-130

0800-7703633
18-3322-3633
18-3323-5935
18-3323-5874
18-3324-2976

 Telefones disponíveis
para esclarecimentos
dúvidas, reclamações

e denúncias. 

COMUNICADOS
A Secretaria Municipal da Saúde torna público, que realizará AUDIÊNCIA PÚBLICA, referente 
ao 3º quadrimestre de 2014.
A Audiência será realizada nas dependências da Câmara Municipal de Assis, localizado na 
Rua José Bonifácio no 1001 , com início às 14h do dia 27(sexta-feria) de fevereiro de 2015. 

DENISE FERNANDES CARVALHO
SECRETÁRIA DA SAÚDE
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